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* Xếp hạng đại học của Maclean’s, 2019
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TƯƠNG LAI THUỘC VỀ CHÍNH 
BẠN. HÃY NẮM BẮT ĐIỀU ĐÓ 
NGAY TẠI ĐÂY. 

CƠ SỞ PETERBOROUGH
CƠ SỞ DURHAM GREATER 
TORONTO
Đại học Trent được thành lập trên nền tảng khoa học xã hội về học 
tập tương tác, mang tính cá nhân, có chủ đích và có khả năng tạo ra 
sự thay đổi. Liên tục được công nhận ở vị trí dẫn đầu trong giảng dạy, 
nghiên cứu và mức độ hài lòng của sinh viên, Trent luôn thu hút các 
sinh viên xuất sắc từ khắp cả nước và toàn thế giới hằng năm. Tại đây, 
sinh viên hệ đại học và sau đại học sẽ cộng tác với giảng viên, nhân 
viên và bạn bè thông qua các cộng đồng đa dạng, trải khắp các trường 
nội trú, lớp học, môn học, nghiên cứu thực hành, hoạt động ngoại khóa 
và trong cộng đồng.

Cơ sở Peterborough của Trent tự hào đã giành được giải thưởng với 
kiến trúc hòa mình với quang cảnh thiên nhiên hấp dẫn mục bên bờ 
Sông Otonabee, chỉ cách khu trung tâm Toronto 90 phút. Trong khi đó, 
cơ sở Durham GTA mang đến một trải nghiệm học tập với khả năng 
tạo ra thay đổi, ở ngay cửa ngõ của một trong những đô thị lớn nhất 
Canada, nằm ở vị trí thuận tiện tại Oshawa, cách khu trung tâm Toronto 
40 phút.

SINH HOẠT, HỌC TẬP VÀ 
LÀM VIỆC TẠI CANADA
Với một truyền thống đa văn hóa đáng tự hào, Canada sẽ 
mang đến cho các sinh viên một môi trường sinh hoạt và học 
tập đặc biệt, là hành trang giúp bạn đến với thành công trong 
học tập và sự nghiệp sau này. Nằm trong top các trường đại 
học hàng đầu của Canada, các bằng cấp của Trent, bao gồm 
chương trình học thực tiễn với trọng tâm là các nghiên cứu 
cùng với sự hỗ trợ sinh viên hiếm có, luôn được công nhận trên 
toàn cầu.

• Tích lũy kinh nghiệm làm việc bán thời gian trong thời gian 
học để lấy bằng

• Làm việc toàn thời gian vào các kì nghỉ của trường
• Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp và 

làm việc để chờ được công nhận tư cách công dân Canada
• Khám phá thiên nhiên tươi đẹp, những thành phố sôi động, 

an toàn và văn hóa năng động của Canada.

UNDERGRADUATE
UNIVERSITY IN ONTARIO
8 YEARS IN A ROW

#1 TOP 5
IN CANADA FOR

OVERALL REPUTATION

90%
TRENT GRADS 
EMPLOYED 
SIX MONTHS AFTER 

GRADUATION;

93% AFTER 
TWO YEARS

95%
OF STUDENTS HAPPY 
THEY CHOSE TRENT7 CANADA 

RESEARCH 
CHAIRS 

5 RHODES
SCHOLARS

2 NOBEL PRIZE 
WINNERS

IN CANADA FOR

SCHOLARSHIPS#1
UNDERGRADUATE
UNIVERSITY IN ONTARIO
8 YEARS IN A ROW

#1 TOP 5
IN CANADA FOR

OVERALL REPUTATION

90%
TRENT GRADS 
EMPLOYED 
SIX MONTHS AFTER 

GRADUATION;

93% AFTER 
TWO YEARS

95%
OF STUDENTS HAPPY 
THEY CHOSE TRENT7 CANADA 

RESEARCH 
CHAIRS 

5 RHODES
SCHOLARS

2 NOBEL PRIZE 
WINNERS

IN CANADA FOR

SCHOLARSHIPS#1

UNDERGRADUATE
UNIVERSITY IN ONTARIO
8 YEARS IN A ROW

#1 TOP 5
IN CANADA FOR

OVERALL REPUTATION

90%
TRENT GRADS 
EMPLOYED 
SIX MONTHS AFTER 

GRADUATION;

93% AFTER 
TWO YEARS

95%
OF STUDENTS HAPPY 
THEY CHOSE TRENT7 CANADA 

RESEARCH 
CHAIRS 

5 RHODES
SCHOLARS

2 NOBEL PRIZE 
WINNERS

IN CANADA FOR

SCHOLARSHIPS#1

90%

UNDERGRADUATE
UNIVERSITY IN ONTARIO
8 YEARS IN A ROW

#1 TOP 5
IN CANADA FOR

OVERALL REPUTATION

90%
TRENT GRADS 
EMPLOYED 
SIX MONTHS AFTER 

GRADUATION;

93% AFTER 
TWO YEARS

95%
OF STUDENTS HAPPY 
THEY CHOSE TRENT7 CANADA 

RESEARCH 
CHAIRS 

5 RHODES
SCHOLARS

2 NOBEL PRIZE 
WINNERS

IN CANADA FOR

SCHOLARSHIPS#1

#1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỐ 1 ĐÀO TẠO BẬC CỬ    
         NHÂN TẠI ONTARIO, CANADA trong 8 năm liền*

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
ĐẠI HỌC TRENT

* Maclean’s University Rankings, 2019; ** CUDO 2018 

*

*
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Nghiên cứu La Mã & Hy Lạp cổ đại 
 Chuyên ngành:
 › Hy Lạp & Latinh
Nhân học D&P 
Khảo cổ học  
 Chuyên ngành:
 › Khảo cổ học môi trường MỚI
 › Khảo cổ học vùng Địa Trung Hải  
Khoa học Xã hội, Bằng Danh dự D&P 
Cử nhân Khoa học Xã hội & Khoa học Tự 
nhiên  
Hóa sinh & Sinh học Phân tử  
 Chuyên ngành:
 › Khoa học sức khỏe
Sinh học  
 Chuyên ngành:
 › Sinh học bảo tồn
 › Khoa học sức khỏe
Khoa học y sinh 
Quản trị kinh doanh D&P 
 Chuyên ngành:
 › Kế toán D&P
 › Kinh tế học
 › Khởi nghiệp D&P
 › Đạo đức & Tính bền vững
 › Tài chính
 › Quản trị nhân sự D&P
 › Hệ thống Thông tin và Thương mại  
  Điện tử D&P
 › Tiếp thị & Văn hóa tiêu dùng D&P
 › Niigaaniiwin – Nghệ thuật lãnh đạo
Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Kinh doanh  
D&P 
Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Kinh 
doanh D&P 
Canada học 
Kỹ thuật hóa học:  
Bằng kép Trent/Swansea MỚI 
Vật lý hóa học  
Hóa học 
Nghiên cứu trẻ em & Thanh thiếu niên D 
Thông tin liên lạc & Tư duy phản biện D 
Hệ thống máy tính (Thực nghiệm) D&P 
 Chuyên ngành:
 › Khoa học máy tính
 › Phân tích dữ liệu
 › Kỹ thuật phần mềm
Hệ thống máy tính & Vật lý  
Sinh học bảo tồn (Thực nghiệm) 

Nghiên cứu văn hóa 
 Chuyên ngành:
 › Văn hóa & Học thuyết
 › Điện ảnh & Đa phương tiện
 › Nghệ thuật tích hợp
 › Văn học & Trần thuật cốt truyện
Phục hồi sinh thái 
(Chương trình song ngành giữa Trent-
Fleming)
Kinh tế học
Giáo dục
 › Cử nhân Giáo dục
 › Cử nhân Giáo dục ngành Bản địa học
 › Chương trình Giáo dục sư phạm 
  (Teacher Education Stream) D&P
Văn học Anh D&P 
 Chuyên ngành:
 › Lịch sử văn chương MỚI
Trent-ESL: Tiếng Anh cho Trường Đại học 
Hóa học môi trường 
Khoa học địa chất môi trường 
Nghiên cứu/Khoa học tài nguyên &
môi trường 
Cử nhân ngành Nghiên cứu/Khoa học môi 
trường
Phân tích tài chính* MỚI 
Sinh học pháp y  
Hóa học pháp y    
Khoa học pháp y 
 Specialization:
 › Pháp luật & Cảnh sát
Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Pháp y 
Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Pháp y 
Pháp học 
 Chuyên ngành:
 › Nghiên cứu về Québec và Người 
  Canada gốc Pháp
Nghiên cứu về Giới & Nữ giới D&P 

Địa lý 
Lịch sử D&P 
Chứng chỉ Sau đại học ngành
Quản trị nhân sự  D&P 
Chương trình Tú tài ngành Bản địa học 
Khoa học/Nghiên cứu môi trường
bản địa 
Bản địa học 
Hệ thống thông tin 
Nghiên cứu Phát triển quốc tế 
 Chuyên ngành:
 › Châu Phi học
 › Châu Mỹ Latin học

Kinh tế chính trị quốc tế 

Báo chí & Viết sáng tạo D MỚI 
Cơ thể động lực học* MỚI 
Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Luật: 
Văn bằng Kép của Trent/Swansea D&P 
Luật & Kinh doanh: 
Văn bằng Kép của Trent/Swansea D&P 
Chứng chỉ Sau đại học ngành
Tiếp thị & Khởi nghiệp D&P  
Toán học 
 Chuyên ngành:
 › Toán tài chính
 › Thống kê
Toán kinh tế 
Vật lý toán học  
Nghiên cứu Truyền thông D&P 
Chương trình Chuyên môn Y khoa (Medical 
Professional Stream) 
Điều dưỡng  
Chương trình Trực tuyến D&P 
Triết học D&P 
 Chuyên ngành:
 › Đạo đức MỚI
Vật lý học  
Cảnh sát & Phúc lợi cộng đồng* D MỚI 
Chính trị học 
 Chuyên ngành:
 › Chính sách công
Lộ trình Dự bị ngành Luật  
Lộ trình Dự bị Y khoa 
 › Trường Y
 › Trường Thú y

D  Chữ D cho biết các chương trình chỉ có tại 
 Durham GTA.

D&P  Chữ D&P cho biết các chương trình có tại 
cả Durham GTA và Peterborough.

  Tất cả các chương trình khác đều chỉ có  
 tại Peterborough.

* đang chờ duyệt 

  
Văn bằng Kép ngành Kỹ thuật hóa học

Phân tích tài chính*
Cơ thể động lực học*

Cảnh sát & Phúc lợi cộng đồng*

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP
Tâm lý học D&P 
 Chuyên ngành:
 › Phát triển tâm lý D&P
Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Bằng 
Danh dự D&P 
Công tác xã hội D&P  
Xã hội học D&P 
 Chuyên ngành:
 › Tội phạm học và Nghiên cứu 
  Pháp lý-Xã hội
 › Nghiên cứu Sức khỏe
Hệ thống thực phẩm & Nông nghiệp 
bền vững 
 Chuyên ngành:
 › Nông nghiệp ứng dụng
Khoa học về Nước 

Chương trình liên kết  
Các Chương trình song ngành phổ 
biến bao gồm nhưng không giới hạn:
 › Hệ thống máy tính & Kinh  
  doanh
 › Văn học Anh & Nghiên cứu  
  Truyền thông
 ›  Nghiên cứu Tài nguyên & 
  Môi trường & Kinh doanh
 › Lịch sử & Tâm lý học
 › Hệ thống thông tin & Pháp y

BẠN SẼ ĐƯỢC TỰ CHỌN
Thường được gọi là “chuyên ngành phụ” (mini minors), Lựa 
chọn bao gồm một nhóm các khóa học trong một Chuyên 
ngành bên cạnh bằng cấp của bạn và có thể hoàn tất song 
song với hầu hết các chương trình cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Đạo đức ứng dụng  
Nghiên cứu Bắc cực 
Thông tin liên lạc & Tư duy 
phản biện  D  
Viết sáng tạo D MỚI
Giáo dục MỚI
Hệ thống thông tin Địa lý  
Chính trị & Quyền lực toàn cầu 
Hòa hợp & Khôi phục 
bản địa 

Nghiên cứu Phát triển quốc tế 
D&P
Ngôn ngữ 
Luật học D&P 
Ngôn ngữ học 
Tiếp thị D&P
Quy hoạch MỚI
Tiền y khoa   
Nghiên cứu Cận đại 
Nghiên cứu Sân khấu  
Nghệ thuật thị giác MỚI

BẰNG THẠC SĨ CẤP TỐC
Hãy tận dụng lợi thế của bằng sau đại học sớm hơn. Hãy học 
nhanh các chương trình thạc sĩ Tiếng Anh, Lịch sử, Nghiên 
cứu Văn hóa hoặc Khoa học đời sống & môi trường sau khi 
hoàn thành bằng tốt nghiệp đại học danh dự. Hãy chủ động 
hỏi thêm thông tin về cách đăng ký chương trình Thạc sĩ cấp 
tốc khi đang học năm thứ 3 trong chương trình lấy bằng tốt 
nghiệp đại học danh dự của bạn.
trentu.ca/acceleratedmasters

Hơn 100 chương trình học tập đa dạng 
và linh hoạt trong khắp các chương 
trình xã hội và nhân văn, khoa học tự 
nhiên, khoa học xã hội và chuyên môn

Khám phá thêm chi tiết các chương 
trình tại: 
trentu.ca/futurestudents/international/programs

TRENTU.CA/INTERNATIONAL   |   5
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SINH HỌC  
(BẰNG CỬ NHÂN KHOA HỌC 
TỰ NHIÊN - B.SC.)* 
Sinh học là trung tâm để hiểu biết về những 
mối quan ngại cấp thiết nhất hiện nay, từ 
quản lý tình trạng lây lan bệnh truyền nhiễm 
đến cách làm sao nuôi dưỡng bền vững cho 
hành tinh 7 tỷ người này. Trong chương trình 
hàng đầu này, bạn sẽ học và nghiên cứu cùng 
với giảng viên ở những phòng thí nghiệm tối 
tân, cũng như cộng tác với các nhà khoa học 
hàng đầu trong lĩnh vực này.

Các Chuyên ngành đặc biệt đào tạo
Sinh học bảo tồn; Khoa học sức khỏe  

Lợi thế của Trent
Áp dụng những gì học trong bài giảng, phòng 
thí nghiệm và các chuyến thực địa vào các 
thách thức sinh học nghiêm trọng nhất của 
hành tinh này.

Làm đẹp Hồ sơ xin việc
• Tham gia các khóa học trải nghiệm thực 

địa tổ chức tại Canada hoặc khắp thế giới, 
thông qua Chương trình các Đại học của 
Ontario trong Sinh học thực địa

• Cam kết nhiều cơ hội thực tập hoặc việc 
làm tại các tổ chức đối tác như Bộ Tài 
nguyên và  Lâm nghiệp, Parks Canada, 
Các bệnh viện địa phương, nhà thuốc,v.v…

• Theo đuổi các cơ hội đảm trách và dẫn dắt 
dự án nghiên cứu độc lập của chính bạn

Con đường sự nghiệp
Bác sĩ Thú y; Chuyên gia Thông tin sinh học; 
Đại diện Bán hàng y sinh; Chuyên gia Sinh học 
bảo tồn; Bác sĩ; Chuyên gia bệnh học; Tư vấn 
viên Di truyền; Nhà Động vật học; Chuyên gia 
Độc chất học

Các khóa học phổ biến
Sinh học bảo tồn; Sinh lý bệnh học; 
Dịch tễ học; Tiến hóa; Côn trùng học 
Y khoa; Di truyền học; Dược lý học; Sinh thái 
học về loài cá cấp tốc

Bằng Thạc sĩ cấp tốc MỚI!
Lấy bằng Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên (M.Sc.) 
ngành Khoa học môi trường và đời sống chỉ 
trong 1 năm sau khi tốt nghiệp tốt nghiệp với 
tấm bằng B.Sc. danh dự ngành Sinh học.

trentu.ca/futurestudents/biology

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH 
DOANH (BẰNG B.B.A.)
Bạn muốn trở thành một người khởi nghiệp 
hoặc nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiến bộ. 
Không còn chương trình nào có thể giúp bạn 
đến đích tốt hơn là chương trình Cử nhân 
Quản trị Kinh doanh đặc biệt của Trent. 
Thông qua khảo sát các doanh nghiệp, cơ sở 
tự doanh, doanh nghiệp trực tuyến, doanh 
nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp khác, bạn 
sẽ học được nền tảng căn bản về lãnh đạo và 
quản lý, thu được hiểu biết sâu sắc về tổ chức 
doanh nghiệp và vai trò của doanh nghiệp 
trong thế giới kỹ thuật số độ ngày nay.

Các Chuyên ngành đặc biệt đào tạo
Kế toán; Kinh tế; Khởi nghiệp; 
Đạo đức và Tính bền vững; Tài chính; 
Quản trị nhân sự; Hệ thống thông tin 
và Thương mại điện tử; Văn hóa tiêu dùng 
&Tiếp thị; Niigaaniiwin: Nghệ thuật lãnh đạo

Lợi thế của Trent
Bước chuẩn bị để nhận danh hiệu CPA hoặc 
bước đệm cho bằng M.B.A., tận dụng 
kiến thức và chuyên môn của một cộng đồng 
các lãnh đạo doanh nghiệp và các cố vấn tận 
tâm.

Làm đẹp Hồ sơ xin việc
• 100 giờ kinh nghiệm chuyên môn thực 

hành khi hoàn thành thực tập với các công 
ty và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh 
doanh

• Để lại dấu ấn tại Trent thông qua một dự 
án di sản kéo dài 4 năm hoặc đảm trách 
một dự án nghiên cứu trong cộng đồng với 
các doanh nghiệp địa phương

• Xây dựng mạng lưới quan hệ với các 
chuyên gia và tổ chức trong ngành thông 
qua Tuần lễ Khởi nghiệp toàn cầu và Triển 
lãm Thương mại thịnh vượng

• Cạnh tranh trong các cuộc thi kinh doanh 
cấp địa phương và quốc gia như Jeux du 
Commerce, Pitch It, Durham Ideas Den, 
Bears’ Lair

Con đường sự nghiệp
Kế toán; Chuyên viên Tiếp thị; Quản lý nhân 
sự; Chuyên gia Phân tích tài chính; Chuyên 
gia Phân tích vốn cổ phần; Chuyên gia Ngân 
hàng đầu tư; Chuyên gia Tư vấn; Chuyên 
viên Kinh doanh bản địa; Nhà khởi nghiệp; 
Quản trị nghệ thuật

Khóa học được ưa chuộng
Kỹ năng quản lý; Khởi nghiệp; 
Kế toán tài chính và Quản trị; 
Lãnh đạo, Đào tạo và Phát triển: 
Cách Tiếp cận giao thoa văn hóa; Xây dựng 
thương hiệu; Quảng cáo; Quản trị chiến lược

trentu.ca/futurestudents/businessadmin

HỆ THỐNG MÁY TÍNH  
(BẰNG CỬ NHÂN KHOA HỌC 
XÃ HỘI - B.A. HOẶC BẰNG CỬ 
NHÂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - 
B.SC.)
Học về Hệ thống máy tính đang trở nên thú 
vị hơn bao giờ hết. Xã hội đang ở giữa một 
cuộc cách mạng công nghệ, được thúc đẩy 
bởi sự tiến bộ về kiến thức trong lĩnh vực máy 
tính. Khả năng sáng tạo, chi phối và diễn 
đạt ngôn ngữ công nghệ đã trở thành một số 
trong những kỹ năng đáng giá nhất có thể 
áp dụng trong hầu hết mọi ngành nghề. Khi 
học Hệ thống máy tính tại Trent, bạn sẽ có cơ 
hội phát triển các kỹ năng thiết kế, triển khai 
và tích hợp các ứng dụng phần mềm – tất 
cả mọi thứ từ siêu máy tính cho đến bàn trò 
chơi. Bằng cấp này sẽ trang bị cho bạn những 
kỹ năng phải tích lũy để có được sự nghiệp 
thành công trong lĩnh vực công nghệ không 
ngừng thay đổi.

Các Chuyên ngành đặc biệt đào tạo
Khoa học máy tính; Phân tích dữ liệu; 
Thiết kế phần mềm

Lợi thế của Trent
Tận dụng lợi thế sử dụng các công nghệ kỹ 
thuật số và khoa học tối tân, với sự trợ giúp 
từ các giáo sư là chuyên gia trong lĩnh vực 
của họ.

Làm đẹp Hồ sơ xin việc
• Đi theo chương trình thực nghiệm cạnh 

tranh: tốt nghiệp với 12 tháng kinh nghiệm 
liên quan qua 3 kỳ làm việc trả lương trong 
ngành công nghệ thông tin

• Làm việc với những khách hàng thực trong 
ngành, khách hàng chính phủ và giáo dục 
qua khóa thực tập kéo dài 3 năm và quá 
trình 4 năm thực hiện dự án

• Thực hiện luận văn nghiên cứu tốt nghiệp 
và điều tra một lĩnh vực quan tâm cụ thể 
với sự hướng dẫn chuyên môn của giáo sư

Con đường sự nghiệp
Quản trị viên Cơ sở dữ liệu; Chuyên viên 
Phát triển hệ thống phần mềm; Quản trị viên 
Hệ thống mạng; Nhà khoa học Nghiên cứu; 
Kỹ sư Phần mềm; Chuyên viên Phân tích 
hệ thống máy tính; Chuyên viên Phát triển 
ứng dụng di động; Nhà khoa học Dữ liệu

Khóa học được ưa chuộng
Phát triển ứng dụng Web; Tội phạm máy tính 
& Pháp y; Trí tuệ mhân tạo; Lập trình hệ 
thống; Đồ họa máy tính; Tương tác giữa con 
người-máy tính; Khai thác dữ liệu

trentu.ca/futurestudents/compsystems

CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN CHO SINH 
VIÊN QUỐC TẾ

KINH TẾ HỌC 
(BẰNG CỬ NHÂN KHOA HỌC 
XÃ HỘI - B.A. HOẶC BẰNG CỬ 
NHÂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - 
B.SC.)
Ở cả cấp độ quốc gia và toàn cầu, những 
vấn đề xã hội quan trọng nhất đều liên quan đến 
kinh tế học. Thông qua quá trình học Kinh tế học, 
bạn sẽ thu được những hiểu biết sâu rộng về các 
phương pháp và công cụ cần có để phân tích 
những vấn đề kinh tế phức tạp, như thất nghiệp, 
lạm phát, tăng trưởng kinh tế và quy định thị 
trường. Những gì học được sẽ cho phép bạn sử 
dụng dữ liệu quốc gia và quốc tế để khám phá 
các xu hướng và chiều hướng, thử nghiệm các 
mô hình kinh tế, đồng thời sẽ trao cho bạn khả 
năng xử lý sự thiếu hụt với kết quả của thị trường.

Lợi thế của Trent
Học lấy bằng B.A. hoặc B.Sc. chuyên ngành 
Kinh tế học và được tiếp xúc riêng với các 
giáo sư, chuyên gia Kinh tế học hàng đầu
trong các lớp quy mô nhóm nhỏ, hội nghị và hội 
thảo.

Làm đẹp Hồ sơ xin việc
• Tham gia các dự án nghiên cứu cấp khoa và 

cá nhân
• Phân tích số liệu thống kê do Văn phòng 

thống kế Canada cũng như các cơ quan 
thống kê trong nước và quốc tế khác cung 
cấp

• Tham gia FastStart, một chương trình ngoại 
khóa dành cho các sinh viên có tư tưởng kinh 
doanh

• Gặp gỡ những nhà tư tưởng kinh tế học hàng 
đầu thông qua loạt chương trình và sự kiện 
diễn thuyết của khách mời – năm 2018, chúng 
tôi đã đón chào nguyên thống đốc Ngân hàng 
Trung ương Canada, David Dodge

Con đường sự nghiệp
Kế toán; Chuyên viên Tính toán bảo hiểm;
Chuyên viên Phân tích/Giao dịch hàng hóa; 
Chuyên gia Quan hệ lao động; Chuyên gia 
Nghiên cứu thị trường; Chuyên gia mua qua
Phương tiện truyền thông; Môi giới chứng 
khoán; Chuyên gia Giao dịch quốc tế; Chuyên 
viên Thống kê; Chuyên gia Phân tích tài chính; 
Chuyên gia Ngân hàng đầu tư

Các khóa học được Ưa chuộng
Tài chính quốc tế; Kinh tế các nước đang Phát 
triển; Kinh tế học môi trường; Nền kinh tế Canada

trentu.ca/futurestudents/economics

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH    MỚI 
(BẰNG CỬ NHÂN KHOA HỌC TỰ 
NHIÊN - B.SC.)*
Ngành tài chính của Canada có nhu cầu 
tuyển dụng ngày càng nhiều các sinh viên đã 
tốt nghiệp đại học, người sở hữu nhiều kỹ năng 
phân tích định lượng — các kỹ năng giúp định 
hướng những quyết định đầu tư quan trọng 
nhất cho doanh nghiệp và cá nhân. Kết hợp 
toán học, thống kê, kinh tế học, kinh doanh và 
máy tính, chương trình cấp bằng độc nhất vô 
nhị này sẽ dạy bạn cách phân tích xu hướng 
đầu tư của ngành và triển khai các mô hình dữ 
liệu thực, chuẩn bị sẵn sàng để bạn bước vào 
một sự nghiệp thú vị trong thế giới tài chính 
ngày một phức tạp.

Lợi thế của Trent
Kết hợp các kỹ năng toán học và kinh doanh 
để học hỏi khoa học đằng sau hoạt động 
đầu tư, chuẩn bị để bạn thành công trong sự 
nghiệp tài chính kinh doanh, ngân hàng, đầu 
tư, v.v…

Làm đẹp Hồ sơ xin việc
• Xây dựng các mô hình tài chính của riêng 

bạn dựa trên dữ liệu tài chính thực
• Nhanh chóng đưa ra quyết định tham gia 

cạnh tranh trong ‘sàn giao dịch ảo’
• Kinh nghiệm sử dụng phần mềm theo tiêu 

chuẩn ngành, bao gồm dữ liệu thời gian 
thực của Bloomberg

Con đường sự nghiệp
Tư vấn Thông tin kinh doanh; Chuyên gia 
Môi giới; Chuyên viên Phân tích rủi ro tín 
dụng; Cố vấn Tài chính cá nhân; Phóng viên 
tài chính; Chuyên viên Tính toán bảo hiểm; 
Chuyên gia Phân tích tài chính; Môi giới chứng 
khoán; Quản lý đầu tư

Các khóa học được ưa chuộng
Kế toán tài chính; Toán kinh tế; Đầu tư; 
Vốn phái sinh; Lập trình tuyến tính; Quản trị 
rủi ro toán học

trentu.ca/futurestudents/financialanalytics

* đang chờ phê duyệt cấp Bộ và phê duyệt Bảo đảm 
Chất lượng

TÂM LÝ HỌC
(BẰNG CỬ NHÂN KHOA HỌC 
XÃ HỘI - B.A. HOẶC BẰNG CỬ 
NHÂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - 
B.SC.)
Tâm lý học là môn khoa học nghiên cứu 
hành vi con người, não bộ và tâm trí. Chương 
trình này là lựa chọn hoàn hảo cho các sinh 
viên mong muốn xây dựng vốn hiểu biết về cách 
thức và nguyên nhân con người hành động, tư 
duy và cảm giác theo cách của họ. Bạn sẽ được 
học các nguyên tắc của tâm lý học và các chủ 
đề chuyên sâu khác nhau, từ cá tính, sự phát 
triển của trẻ em và tâm lý bất thường trong 2 
năm đầu, cho đến những chủ đề nâng cao hơn 
như giới tính, cảm xúc và tâm lý tội ác ở nửa sau 
chương trình.

Các Chuyên ngành đặc biệt đào tạo
Sự phát triển tâm lý 

Lợi thế của Trent
Tham gia nghiên cứu với các chuyên gia 
hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như khoa học 
thần kinh, trí tuệ cảm xúc, giới tính, lo âu, 
sức khỏe, sự phát triển, khiếm khuyết 
ngôn ngữ, nhận thức và trí nhớ.

Làm đẹp Hồ sơ xin việc
• Thực hiện luận văn nghiên cứu độc lập hoặc 

khóa thực hành và làm việc 1:1 với cácgiảng 
viên đã từng giành được các giải thưởng 
trong ngành của khoa

• Áp dụng các kỹ năng học được tại lớp vào 
môi trường chăm sóc sức khỏe thực tế thông 
qua việc làm nghiên cứu mới và độc đáo về 
người cao tuổi

• Nhận thư giới thiệu tốt từ giáo sư để học sau 
đại học hoặc ứng tuyển công việc đầu tiên 
nhờ môi trường học tập thiết kế đặc biệt phù 
hợp với cá nhân

Con đường sự nghiệp
Chuyên viên Trị liệu; Tư vấn; Chuyên viên Can 
thiệp khủng hoảng; Cảnh sát; Chuyên gia Phân 
tích hành vi; Cố vấn Phục hồi; Nhân viên Bảo trợ 
xã hội; Chuyên viên Phân tích nghiên cứu

Các khóa học được ưa chuộng
Lý thuyết về cá tính; Tâm lý học nhận thức; 
Sự phát triển của Trẻ em; Giấc mộng và Cơn 
mơ; Tâm lý học bất thường; Tâm lý học & Xã hội 
học về Khiếm khuyết ngôn ngữ

trentu.ca/futurestudents/psychology   
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Sứ mệnh học thuật của Đại học Trent là 
tìm kiếm những sinh viên xuất sắc nhất từ 
khắp cả nước và trên khắp thế giới, vun 
đắp cho thế hệ lãnh đạo tương lai thông 
qua một trải nghiệm giáo dục xuất phát từ 
đối thoại, những góc nhìn đa dạng và sự 
cộng tác. 

Dù lựa chọn học tập trong các chương 
trình khoa học xã hội và nhân văn, tự 
nhiên, khoa học xã hội hay bằng cấp 
chuyên môn của chúng tôi, thì bạn đều sẽ 
tốt nghiệp từ Trent với một khát khao kiến 
thức cháy bỏng, sự trân trọng với mọi cơ 
hội mà một nền giáo dục bao quát có thể 
mang lại, cùng một niềm đam mê theo 
đuổi tham vọng trọn đời. Toàn bộ điều này 
sẽ trang bị cho bạn để đến với thành công 
dù bạn lựa chọn bất kỳ con đường nào sau 
khi tốt nghiệp. Tương lai nắm giữ điều gì? 
Hãy bắt đầu hành trình đến với khám phá 
từ đây, ngay tại Trent, bằng cách tìm kiếm 
(hoặc tự tạo ra) tấm bằng hoàn hảo cho 
chính mình.

NHỮNG NGÔI TRƯỜNG HỌC TẬP DANH GIÁ
› TRƯỜNG KINH DOANH – một Trường Kinh doanh vô cùng khác biệt, nơi 

các sinh viên của Trent có thể học kết hợp Tài chính, Kế toán, Quản trị, Khởi 
nghiệp, Nhân sự, Hệ thống thông tin và Thương mại điện tử với gần như bất kỳ 
Chuyên ngành nào khác – dù là khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên

› TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG – Trent là trường đại học hàng đầu về môi trường của 
Canada

› TRƯỜNG GIÁO DỤC – các chương trình học tập tiến bộ và hàng đầu tại Trent 
đào tạo và truyền cảm hứng cho các giáo viên tương lai

› TRƯỜNG NGHIÊN CỨU BẢN ĐỊA CHANIE WENJACK – Trent tự hào với danh 
tiếng lâu năm là trường hàng đầu về giáo dục và hòa nhập bản địa

› TRƯỜNG ĐIỀU DƯỠNG TRENT/FLEMING – là lựa chọn hàng đầu cho các 
điều dưỡng viên tương lai, Trent thường tổ chức các chương trình học tập tích 
hợp, cộng tác ở tiêu chuẩn cao nhất 

› TRƯỜNG NGHIÊN CỨU CANADA – ngành ngành Canada học được khai sinh 
tại Trent

› TRƯỜNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – Trent có tổ chức các chương trình đào 
tạo sau đại học danh giá với số lượng ngày càng nhiều

 Bạn đang lên kế hoạch học lấy bằng thạc sĩ và Tiến sĩ (Ph.D.) trong tương lai? 
Các sinh viên tốt nghiệp của Trent thường sẽ trình thư giới thiệu từ các giáo sư 
biết đến cá nhân họ – và được xem là những ứng viên hết sức thành công cho 
chương trình sau đại học.

Là một thực tập sinh tại Cheung Kong (Holdings), một trong những 
công ty phát triển bất động sản lớn nhất tại Hồng Kông, sinh viên 
Shalico Christian đã học B.B.A tại Trent làm công việc chuyên viên 
nghiên cứu thị trường. Anh có trách nhiệm nắm được các hoạt động 
của đối thủ cạnh tranh bằng cách theo dõi doanh số tòa nhà, các dự 
án mới, giao dịch mua đất cũng như các sản phẩm được sử dụng 
trong các tòa nhà của họ, chẳng hạn như đồ nội thất và thiết bị.

SINH VIÊN TỐT 
NGHIỆP TỪ TRENT 
ĐƯỢC TUYỂN 
DỤNG 
trong vòng 6 tháng 
sau khi tốt nghiệp 
Maclean’s University Rankings 
2019

90%

SỰ XUẤT SẮC VỀ 
HỌC THUẬT

Bạn đang hướng đến một sự nghiệp, cân nhắc học sau đại học hay lựa chọn một con đường khác? 
Một tấm bằng của Trent sẽ đưa bạn đến bất cứ nơi đâu bạn muốn.

TÀI CHÍNH & HỌC BỔNG
CHI PHÍ SẼ LÀ BAO NHIÊU?
Chương trình Chứng nhận cấp Đại học và Sau Đại học quốc tế (2019/2020)*
Học phí tính theo đơn vị tiền tệ của Canada và theo năm (Tháng 9 – Tháng 4)

Học phí  $21.385
Phụ phí  $2.605
Ăn ở  $9.000 – $13.100
Sách & Học cụ $1.000
Chi phí cá nhân $1.500 – $2.000
Tổng $35.490 – $40.090
 ($26.618 – $30.068 USD**)

 * Công dân và thường trú nhân Canada sẽ trả $7.852 cho học phí và phụ phí. Học phí  
  được quy định bởi Hội đồng Ủy viên Trường Đại học vào tháng 5 hàng năm. 
 **   Giá trị USD ước tính căn cứ theo tỷ giá quy đổi 0,75 USD/CAD

Vào trentu.ca/financialservices để biết thêm chi tiết.

Nếu tôi cần học khóa ESL (Tiếng Anh 
như Ngôn ngữ thứ hai) thì chi phí là bao 
nhiêu?

Học phí và Phụ phí Chương trình Trent-ESL (2019/2020)

Tất cả các khoản phí đều được tính bằng đồng đô-la 
Canada và đều có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tệ.

CORE English 1 – 3 $5.250
Dự bị Đại học 1 $5.450
Dự bị Đại học 2 $4.325

Các khoản phí bổ sung cho chương trình Trent-ESL: 
trentu.ca/esl/program/esl-fees 

CHÚNG TÔI LÀ SỐ 1 
Bạn sẽ không tìm thấy một 
trường đại học nào khác ở 
Canada lại đầu tư vào mỗi sinh 
viên dưới hình thức học bổng

Trent University ghi nhận thành tích học tập và sự đóng góp cho 
trường, đất nước và cộng đồng toàn cầu của các sinh viên xuất sắc 
thông qua học bổng, phần thưởng và các hình thức hỗ trợ tài chính 
khác cho các sinh viên đại học từ quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU 
CỦA TRENT: 

Phần thưởng và Học bổng Công dân Toàn cầu
$2.000 – $24.000

Học bổng Học phí Quốc tế Trent  
$24.000

Học bổng Cao đẳng United World
$10.000 – $24.000

Học bổng Quốc tế Justin Chiu 
$3.000 – $15.000

Phần thưởng Sinh viên Quốc tế Scotiabank  
$1.000 – $5.000

CÁCH NỘP ĐƠN?
Nộp hồ sơ nhập học và nộp đơn xin cấp Phần thưởng và 
Học bổng Quốc tế muộn nhất vào ngày 15/2/2020 cho kỳ 
nhập học tháng 9/2020.

Tuyển sinh Quốc tế: trentu.ca/intl/apply
Phần thưởng và Học bổng Quốc tế: 
trentu.ca/intl/scholarships

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỚI SINH 
VIÊN QUỐC TẾ

PHẦN THƯỞNG VÀ HỌC BỔNG QUỐC TẾ 
Học bổng đầu vào* 
Học bổng đầu vào quốc tế ghi nhận sự xuất sắc về học tập của sinh viên. Đó 
là loại học bổng cấp một lần, dựa trên thành tích cho 
các sinh viên quốc tế đủ tiêu chuẩn khi các bạn nhận được thư mời nhập học 
từ Đại học Trent cho một chương trình học đại học. Giá trị học bổng dao động 
từ $1.000 đến $3.000.

Giá trị Học 
bổng Đầu 

vào

Chương 
trình học 

của Canada 
(hoặc tương 

đương)  

Chương trình 
học theo mô 
hình của Mỹ 
(GPA trên 

4.0)

Chương trình 
Tú tài quốc tế

Chương 
trình học 
theo mô 
hình Anh 

Quốc - Cấp 
độ Nâng 

cao
(tối thiểu 2 
khóa học)

$1.000 80% 3.67 30 B B

$1.500 85% 3.76 33 B A

$2.500 90% 3.85 36 A A

$3.000 95% 3.93 39 A A*

* Các ứng viên sẽ được tự động cân nhắc cho học bổng
 đầu vào, không kể đến chương trình ở địa phương.
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Tất cả các chương trình Tiếng Anh

Nhân loại học (Bằng B.A. hoặc B.Sc.) Toán học cho chương trình của Bằng B.Sc.

Khảo cổ học (Bằng B.A. hoặc B.Sc.) Toán học cho chương trình của Bằng B.Sc.

     Khoa học Xã hội và Tự nhiên (Bằng B.A.S)

Hóa sinh & Sinh học phân tử (Bằng B.Sc.) Sinh học, Hóa học Toán học

Sinh học (Bằng B.Sc.) Sinh học, Hóa học Toán học

Khoa học y sinh (Bằng B.Sc.)* Sinh học, Hóa học, Toán học và 1 trong 2 môn Vật 
lý hoặc Khoa học Trái đất và Không gian**

Quản trị Kinh doanh (Bằng B.B.A.) Toán học

Khoa học Xã hội ngành Kinh doanh (Bằng B.A.) Toán học

Khoa học Tự nhiên ngành Kinh doanh (Bằng B.Sc.) Toán học

Kỹ thuật hóa học – Văn bằng Kép (B.Eng. tại Swansea 
University, Anh và Bằng B.Sc. tại Trent University)*

Hóa học, Vật lý, Toán học

Vật lý Hóa học (Bằng B.Sc.) Hóa học, Toán học Vật lý học

Hóa học (Bằng B.Sc.) Hóa học, Toán học

Hệ thống máy tính (Bằng B.A. hoặc B.Sc.) Mathematics for B.Sc.

Hệ thống máy tính, Chương trình thực nghiệm (Bằng B.Sc.)* Bài luận của Người đăng ký, Toán học  

Hệ thống & Vật lý tin học (Bằng B.Sc.) Toán học Vật lý học

Phân bố sinh học bảo tồn (Bằng B.Sc.)*; Bảo tồn Sinh học, 
Chương trình thực nghiệm (Bằng B.Sc.)*

Sinh học, Hóa học, Toán học Vật lý học

Phục hồi sinh thái (Chương trình song ngành giữa Trent-
Fleming) (Bằng B.Sc.)

Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp cho Trent, qua trường Cao 
đẳng Fleming: ontariocolleges.ca 

Kinh tế học (Bằng B.A. hoặc B.Sc.) Toán học

Hóa học môi trường (Bằng B.Sc.) Hóa học, Toán học

Khoa học địa chất môi trường* Hóa học, Toán học Vật lý, Khoa học trái đất và 
không gian

Khoa học tài nguyên & môi trường (Bằng B.Sc.); Nghiên cứu/ 
Khoa học môi trường  (B.E.S.S.)*

Sinh học, Hóa học, Toán học

Phân tích tài chính (Bằng B.Sc.)* Toán học

Khoa học Tự nhiên ngành Pháp y (Bằng B.Sc.) Toán học

Sinh học pháp y (Bằng B.Sc.)*; Hóa học pháp y (Bằng B.Sc.)*;
Khoa học pháp y (Bằng B.Sc.F.S.)* 

Sinh học, Hóa học, Toán học Vật lý học

Địa lý (Bằng B.A. hoặc B.Sc.) Toán học cho chương trình của Bằng B.Sc.

Nghiên cứu Môi trường bản địa (Bằng B.A. hoặc B.Sc.) Toán học cho chương trình của Bằng B.Sc.

Hệ thống Thông tin (Bằng B.A. hoặc B.Sc.) Toán học cho chương trình của Bằng B.Sc.

Bằng Song ngành Toán học cho chương trình của Bằng B.Sc.

Cơ thể động lực học (B.Sc.)* Sinh học, Hóa học, Toán học, Vật lý học Hóa học hoặc Vật lý 11

Luật – Văn bằng Kép (Bằng LLB tại trường Swansea University, 
Anh Quốc và Bằng B.B.A. hoặc B.A. tại Trent)* 

Toán học

Toán học (Bằng B.Sc.); Toán Kinh tế (B.Sc.); 
Toán vật lý (B.Sc.)

Toán học

Chương trình Chuyên môn Y khoa* Mô tả tóm tắt Sinh học, Hóa học, Toán học

Điều dưỡng (Bằng B.Sc.N.)* Sinh học, Hóa học, Toán học. Hoàn thành thành 
công Bài thi CASPer (www.takecasper.com)

Vật lý (Bằng B.Sc.) Toán học Vật lý học

Cảnh sát và Phúc lợi cộng đồng (Bằng B.A.)*

Tâm lý học (Bằng B.A. hoặc B.Sc.) Toán học cho Chương trình B.Sc.

Khoa học (Bằng B.Sc.) Toán học
Hệ thống Thực phẩm & Nông nghiệp Bền vững (Bằng B.A. hoặc B.Sc.) Sinh học cho Bằng B.Sc. Toán học cho Chương trình B.Sc.

Chương trình Giáo dục sư phạm (Teacher Education Stream) 
(Bằng B.A. hoặc B.Sc.)*

Toán học cho Chương trình B.Sc.

Khoa học ngành Nước (Bằng B.Sc.) Toán học

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT BẮT BUỘC KHUYẾN KHÍCH

Hoàn tất hồ sơ đăng ký trực tuyến tại trentu.ca/intl/apply

Nộp phí đăng ký

Nộp bảng điểm và giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Anh (nếu yêu 
cầu). 

1

2

3

NGÀY BẮT ĐẦU  HẠN CHÓT

Tháng 9   Ngày 1/6*
THÁNG 1**  Ngày 1/11
Tháng 4 (ESL) Ngày 1/2
Tháng 5 Ngày 1/3
Tháng 7 (ESL)  Ngày 1/5

*   Các chương trình có tỷ lệ cạnh 
tranh cao có hạn chót sớm hơn, 
nên bạn hãy ứng tuyển muộn nhất 
vào tháng 1 (đăng ký mở vào đầu 
tháng 10)

** Không phải chương trình nào cũng 
bắt đầu vào tháng 1. Hãy tham 
khảo trang web của từng chương 
trình để biết thông tin

 (trentu.ca/futurestudents/
international/programs)

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NỘP ĐƠN?

 * Biểu thị các chương trình có tính cạnh tranh và yêu cầu tuyển chọn cao
 ** Các sinh viên có bằng Tú tài: Tú tài ngành Toán [không phải là Nghiên cứu Toán học], Tú tài ngành   
  Sinh học. Tú tài ngành Hóa học HOẶC Tú tài ngành Vật lý 

YÊU CẦU CHO TỪNG CHƯƠNG TRÌNH 
Người đăng ký các chương trình sau phải hoàn thành khóa học lớp 12 (hoặc tương đương) ở các môn sau:

Bằng Tú tài Quốc tế (IB)
Tổng điểm tối thiểu là 26 (tính cả điểm 
thưởng) cho bằng IB.

Bằng A tiếng Anh (không phải bằng B) với 
điểm tối thiểu là 5 sẽ đáp ứng yêu cầu về 
tiếng Anh.  

Các khóa học tiên quyết có kết quả ở Cấp 
Tiêu chuẩn (SL) và/hoặc Cao (HL) (với các 
chương trình có môn Toán là môn học tiên 
quyết, yêu cầu đạt cấp SL hoặc HL. Môn 
Nghiên cứu Toán học không được chấp 
nhận).

Khóa học HL đạt điểm 5 trở lên sẽ đủ tiêu 
chuẩn tính tín chỉ chuyển tiếp. 

Giáo dục theo mô hình Anh Quốc
Tối thiểu điểm ‘C’ ở 5 Chuyên ngành O-level 

(IGCSE) và 2 môn A-level (A2). 2 môn AS có 
thể thay thế cho 1 môn A2. 

Điểm C trong môn Tiếng Anh O-level là đáp 
ứng yêu cầu về tiếng Anh. 

Các khóa A2 hoàn thành với điểm C trở lên là 
đủ tiêu chuẩn tính tín chỉ chuyển tiếp.

Giáo dục theo mô hình Mỹ
Điểm trung bình đạt loại ‘B’ (GPA 3,0 trên 
thang 4,0) trong chương trình học tập lớp 12 
được công nhận với ít nhất 4 Chuyên ngành 
năm cuối (senior) khác nhau. 

Điểm tối thiểu môn Tiếng Anh 70% sẽ đáp 
ứng yêu cầu về tiếng Anh.

Các khóa AP đạt điểm 4 trở lên sẽ đủ tiêu 
chuẩn tính tín chỉ chuyển tiếp.

Bằng Tú tài Ontario
Điểm trung bình tối thiểu 70% ở 6 khóa học 
4U/M có điểm tốt nhất.

Chúng tôi sẽ xem xét cá nhân từng người 
nộp hồ sơ về khả năng đáp ứng yêu cầu 
tiếng Anh. 

Bằng Trung học Phổ thông của Trung Quốc
Điểm trung bình tối thiểu 75%.

Chứng nhận Trung học Phổ thông của Ấn Độ
Điểm trung bình 70% theo Tiêu chuẩn XII ở 
các kỳ thi CBSE hoặc hội đồng bang. (Chỉ 
tính các môn học thuật)

Các Trường Trung học Quốc tế khác
Truy cập trentu.ca/intl/requirements để biết 
yêu cầu cho từng quốc gia.

Năng lực Tiếng Anh
Chúng tôi chấp nhận các kết quả thi sau làm 
tài liệu chứng minh năng lực tiếng Anh. Điểm 
số phải ở dạng kết quả chính thức, nguyên 
bản và gửi trực tiếp từ trung tâm tổ chức thi.

CAEL 60 

CPE C 

IELTS 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6.0

Pearson PTE 59

TOEFL (mã trường 0896) 86 IBT hoặc 580 
PBT với điểm TWE tối thiểu là 4.5 

NHẬP HỌC ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG
Dưới đây là các yêu cầu ghi danh tối thiểu nhưng không bảo đảm bạn sẽ được nhập học trong các chương 
trình có tính cạnh tranh cao.

Hoàn tất thành công chương trình 
Trent-ESL: Chương trình Tiếng Anh 
cho Đại học (English for University) 
được chấp nhận là Trình độ Tiếng 
Anh cho các chương trình đại học 
và sau đại học.
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83%

Các sinh viên tốt nghiệp chương 
trình Trent-ESL thường đạt VỊ 
TRÍ CAO HƠN VỀ HỌC THUẬT  
so với các bạn không hoàn 
thành chương trình Trent-ESL 

qua tất cả các môn đại học với  
ĐIỂM B TRỞ LÊN

sinh viên tốt nghiệp chương 
trình Trent-ESL 
hoàn thành bằng ESL + 
bằng tốt nghiệp đại học 
TRONG VÒNG 5 NĂM 

TRÊN 95%

5-15%

ĐẠT ĐIỂM 
CAO HƠN

TRENT ESL: TIẾNG 
ANH CHO TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC
Chỉ có ở cơ sở Peterborough

Các sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới chọn học Tiếng 
Anh tại Trent University vì uy tín xuất sắc và tỷ lệ thành công 
cho sinh viên học tiếp để lấy bằng.

BẮT ĐẦU HỌC 
TIẾNG ANH
Tháng 1 Năm 2020
Tháng 4 Năm 2020
Tháng 6 Năm 2020
Tháng 9 Năm 2020
Tháng 1 Năm 2021

Kết hợp Chương trình ESL + Tín chỉ Đại học

› Chương trình định hướng toàn diện và kiểm tra xếp lớp để 
có sự chuẩn bị nhập học đại học tốt nhất

› Học chương trình ESL và đại học cùng lúc ở cấp Dự bị I và 
II

› Sự hỗ trợ về học tập từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cùng 
các giáo sư ESL và cố vấn

› Tham gia mọi khía cạnh của đời sống học đường
› Tiếp cận đầy đủ đến các phòng tập, thư viện, phòng thí 

nghiệm và trung tâm sinh viên
› Các buổi trợ giảng cá nhân hàng tuần và lớp học nhỏ với 

giảng viên
› Các chương trình ngoại khóa, câu lạc bộ và chuyến tham 

quan để gặp gỡ bạn bè từ khắp nơi trên thế giới

“Trước khi học đại học tại Trent, tôi đã dành 1 năm để học ESL cấp Dự 
bị I và II. Trong quá trình học ESL, tôi đã phát triển đáng kể các kỹ năng 
tiếng Anh cũng như giao lưu xã hội tại địa phương. Chương trình Trent-
ESL đã tạo ra sự khác biệt lớn, đặt nền móng vững chắc trong hành 
trình học đại học của tôi. Còn hơn cả sự tiến bộ về ngôn ngữ, quá trình 
học ESL cũng đã định hình nên một lộ trình suôn sẻ để tôi học lấy bằng, 
bằng cách chuẩn bị thật tốt cho tôi trước những yêu cầu về học thuật tại 
các trường ở Canada.”

 YIREN (IAN) TANG,  TRENT-ESL & BBA – SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

HOÀN TẤT THÀNH CÔNG các chương trình Trent-ESL Dự bị 
đại học sẽ giúp bạn đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh cho 
các chương trình đại học và sau đại học của Đại học Trent.

LỘ TRÌNH VỮNG CHẮC TIẾN TỚI 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐẠI HỌCTIẾNG ANH CƠ BẢN 1 – 3

(1 – 3 kỳ)

NỀN TẢNG CHO 
ĐẠI HỌC (I &II)

CHƯƠNG TRÌNH BẠC ĐẠI HỌC
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DUY TRÌ KẾT NỐI
trentu.ca/esl                 trent.esl                  trentesl Xem trang 9 để biết học phí Chương trình Trent ESL.

TRÌNH 
ĐỘ BÀI KIỂM TRA 

XẾP LỚP CỦA 
TRENT 

(tại Trent)

IELTS TOEFL 
IBT

TOEFL 
PBT

KỲ HỌC 
CỦA 
ESL

TUẦN HỌC CỦA 
ESL

(Một kỳ thường từ 9 đến 12 tuần)

Cơ bản 1 15 – 35 Bài kiểm tra 
xếp lớp của 

Trent bắt buộc

Bài kiểm tra xếp 
lớp của Trent 

bắt buộc

Bài kiểm tra xếp 
lớp của Trent 

bắt buộc

5 45 – 60 tuần

Cơ bản 2 27.5 – 35 Bài kiểm tra 
xếp lớp của 

Trent bắt buộc

Bài kiểm tra xếp 
lớp của Trent 

bắt buộc

Bài kiểm tra xếp 
lớp của Trent 

bắt buộc

4 42 – 48 tuần

Cơ bản 3 37.5 – 45 5.0 60 500 3 30 – 36 tuần
Nền tảng I 47.5 – 52.5 5.5 70 525 2 18 – 24 tuần
Nền tảng II 55 6.0 80 550 1 9 – 12 tuần
Bằng 60+ 6.5 86+ 580+ 0 0 tuần

TIẾN ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH

KHÓA HỌC HỌC 
THUẬT/LẤY 
BẰNG

+

(1 – 2 kỳ)

LỢI THẾ VỀ HỌC THUẬT TẠI 
TRENT-ESL
› Không bắt buộc chứng minh trình độ tiếng Anh để nhập học Trent-

ESL
› CORE English nâng cao trình độ từ mới bắt đầu lên trung cấp chỉ 

trong 3 kỳ trở xuống
› Dự bị Đại học kết hợp ESL với các khóa học cấp bằng
› Nhập học có điều kiện—ESL + bằng cấp chỉ trong 1 thư mời
› Đẩy nhanh tiến trình học tập nhờ chuyển thẳng lên CORE 3 hoặc cấp 

Dự bị bằng cách chứng minh trình độ tiếng Anh (không bắt buộc)
› Hoạt động trải nghiệm để thực hành tiếng Anh trong các tình huống 

thực tế
› Tận hưởng cuộc sống sinh viên năng động với quyền sử dụng mọi cơ 

sở vật chất của trường
› Với tư cách là một thành viên của Languages 

Canda, chúng tôi là một trong những chương 
trình tốt nhất ở Canada

 



TRENTU.CA/INTERNATIONAL   |   1514   |   TRENT INTERNATIONAL

ĐÂY LÀ 
CƠ SỞ PETERBOROUGH
Môi trường hoàn hảo để bạn sinh hoạt, học tập và lấy cảm hứng

Học khu Symons của Trent tại Peterborough Ontario được gọi 
là “bữa tiệc cho giác quan”. Từ khoảnh khắc bước chân vào 
khuôn viên, bạn sẽ khám phá được lý do đằng sau đó. Khung 
cảnh thiên nhiên đẹp như tranh ứng với các chương trình học 
tập hàng đầu và những cơ hội gần như không có giới hạn để 
tham gia và tích lũy kinh nghiệm làm việc.

Tọa lạc ngay bên bờ Sông Otonabee, cách khu trung tâm 
Toronto chỉ 90 phút, Học khu Symons của Trent mang đến 
loạt chương trình học ấn tượng trên khắp các lĩnh vực khoa 
học xã hội nhân và khoa học tự nhiên, cũng như các chương 

trình chuyên môn về kinh doanh, luật, y khoa, môi trường, 
v.v... Tại đây, sự xuất sắc về học thuật kết hợp với cơ sở vật 
chất nghiên cứu tối tân cùng cách giảng dạy chuẩn mực trong 
một cộng đồng gắn bó cá nhân và khăng khít sẽ mang đến 
trải nghiệm học đường có khả năng tạo ra sự thay đổi cho 
bạn.

Với kiến trúc giành giải thưởng và những không gian học tập 
năng động, bạn sẽ được kết nối và tương tác với các sinh viên 
khác cũng như giáo sư của mình, và trở thành một thành viên 
trong gia đình Trent.

THÔNG TIN NHANH VỀ HỌC KHU

SINH VIÊN 
ĐẠI HỌC8.240 700+ HƠN 700 SINH VIÊN QUỐC TẾ 

TỪ 79 QUỐC GIA

HỌC KHU RỘNG 1.400 
MẪU ANH (5,7KM2)

1.400 30 km
ĐƯỜNG MÒN 
ĐI BỘ

12 xe XE BUÝT MỖI NGÀY 
từ học khu đến 
Toronto

TRẢI NGHIỆM
VIDEO 360°

Musicfest, Peterborough

Đại học Trent trân trọng và hiểu rằng mình được nằm trong vùng lãnh thổ thuộc hiệp ước và 
truyền thống của Mississauga Anishinaabeg. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn với những Bộ tộc 
Đầu tiên vì sự quan tâm và dạy dỗ của họ về trái đất và mối quan hệ của chúng ta với nhau.

100+
Hơn 100 
công viên và 
đường mòn 
đi bộ

300+
Hơn 300
lễ hội 
và sự kiện 
hàng năm

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI PETERBOROUGH
Thành phố Ánh điện của Canada
Thành phố Peterborough là sự pha trộn giữa không gian nghệ thuật, văn 
hóa và giải trí ngoạn mục với cảnh quan thiên nhiên ấn tượng của vùng Hồ 
Kawartha nổi tiếng. Cộng đồng thân thiện và thoải mái này mang đến môi 
trường hoàn hảo cho các sinh viên vừa muốn có một địa điểm học tập lý tưởng, 
vừa muốn có cơ hội tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cùng các bạn mới tại 
những lễ hội, nhà hàng, quán cafe và quán rượu thời thượng. Dù bạn là người 
yêu thiên nhiên, thích thám hiểm, tín đồ ẩm thực hay tất cả những điều trên, 
thì Peterborough vẫn là một nơi tuyệt vời để sinh sống, học tập và tích lũy kinh 
nghiệm làm việc quý giá.

THÔNG TIN NHANH VỀ PETERBOROUGH
90 phút
đến khu trung 
tâm 
Toronto

141.357
dân số 
Vùng Greater 
Peterborough 

MÙA ĐÔNG  
Từ tháng 12 đến tháng 2
Nhiệt độ cao nhất trung bình: -2° C
Nhiệt độ thấp nhất trung bình: -10° C
Lượng mưa Trung bình:
62,0 mm/tháng

MÙA XUÂN
Từ tháng 3 đến tháng 5
Nhiệt độ cao nhất trung bình: 11° C
Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 2° C
Lượng mưa trung bình:
67,1 mm/tháng

MÙA HÈ
Từ tháng 6 đến tháng 8
Nhiệt độ cao nhất trung bình: 24° C
Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 14° C
Lượng mưa trung bình:
73,6 mm/tháng

MÙA THU
Từ tháng 9 đến tháng 11
Nhiệt độ cao nhất trung bình: 13° C
Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 5° C
Lượng mưa trung bình:
72,7 mm/tháng
Nguồn: NOAA
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CHÚNG TÔI ĐANG MỞ RỘNG 
Tòa nhà giảng đường và ký túc xá mới
Từ mùa thu năm 2020, bạn có thể ở trong khuôn viên và trải 
nghiệm mọi cơ sở vật chất tại Trent Durham 24/7. Phòng học, 
ký túc xá, sân trường và không gian học nhóm mới – bạn sẽ 
nằm trong thế hệ sinh viên đầu tiên được sử dụng tất cả các cơ 
sở vật chất này!
trentu.ca/durham/expansion

Ảnh chụp từ phía Đông. Hình ảnh mang tính chất minh họa.

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI 

CƠ SỞ DURHAM
KHU VỰC GREATER TORONTO
Trải nghiệm học tập có khả năng tạo sự thay đổi đang phát triển
Tại Durham GTA của Trent University, bạn sẽ được học tập 
đến mức độ cá nhân. Với tỷ lệ sinh viên-giảng viên thuộc 
hàng tốt nhất, sự tận tâm đặc biệt trong việc giảng dạy sinh 
viên đại học của chúng tôi là điều khiến Trent Durham trở 
nên khác biệtt. Tại cơ sở đang dần lớn mạnh của chúng tôi, 
những chương trình học tập hàng đầu với trọng tâm chung là 
trách nhiệm xã hội sẽ do các giảng viên chuyên môn giảng 
dạy, bao gồm những chuuyeen gia sử học ưu tú, các tác giả 
giành giải thưởng, nhà khoa học xã hội nổi tiếng và các chuyên 
gia nghiên cứu hàng đầu. Tại đây, các chương trình được ưa 
chuộng của chúng tôi về Kinh doanh, Thông tin liên lạc & Tư 

duy Phản biện, Luật, Công tác Xã hội, Nghiên cứu Trẻ em & 
Thanh thiếu niên, Cảnh sát, Hệ thống Máy tính, Nhân loại học, 
Văn học Anh, Nghiên cứu Truyền thông, Lịch sử, Giáo dục Sư 
phạm, Tâm lý học, Xã hội học, Triết học và Báo chí sẽ đem 
đến cho bạn vô số lựa chọn và phương án song ngành mới lạ. 

Với kinh nghiệm thực hành, chuẩn bị sẵn sàng cho nghề 
nghiệp và rất nhiều cơ hội để sinh viên tham gia, bạn sẽ có đủ 
mọi công cụ cho thành công sau này dù bạn chọn hướng đi 
nào. Trường Đại học Trent tại Durham GTA là cơ sở dành cho 
những sinh viên hàng đầu đang tìm kiếm một trải nghiệm học 
tập thực sự phù hợp với cá nhân.

THÔNG TIN NHANH VỀ CƠ SỞ
SINH VIÊN
ĐẠI HỌC1.382 40 phút đến Union Station tại 

khu trung tâm Toronto

18:1 TỈ LỆ SINH VIÊN: 
GIẢNG VIÊN10 phútCách Đường cao tốc 401 

và Ga Oshawa GO

130+
Hơn 130
công viên và 
đường mòn 
đi bộ 
tại Oshawa

50+
Hơn 50
nhà hàng, quán rượu và 
café tại khu trung tâm 
Oshawa

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI OSHAWA 
Tại cửa ngõ của khu độ thị lớn nhất Canada

Học khu Đại học Trent ở Durham GTA, tọa lạc tại cửa ngõ của khu đô thị lớn nhất 
Canada, Thành phố Oshawa ở Vùng Durham. Nơi đây đem đến cho bạn những điều 
tốt nhất giữa hai thế giới: một cộng đồng nhỏ gắn bó khăng khít trong Khu vực Greater 
Toronto, đồng thời là thành phố lớn nhất và đa văn hóa nhất của Canada với vô số cơ 
hội học tập và việc làm. Những người đam mê hoạt động ngoài trời sẽ trân trọng vẻ 
đẹp thiên nhiên trong Vùng, bởi bạn có thể khám phá mạng lười đường mòn rộng lớn 
hoặc thưởng thức vùng đai xanh tự nhiên. Tận hưởngm các cơ sở thể thao tân tiến, 
những trung tâm mua sắm đẳng cấp và tụ điểm giải trí, nghệ thuật ấn tượng — tất cả 
chỉ cách Ga Oshawa GO và Đường cao tốc 401 khoảng thời gian tính bằng phút. Với 
các sinh viên vừa muốn ở gần trung tâm, vừa muốn tận hưởng sự ấm áp của một cộng 
đồng gần gũi, GTA là một nơi tuyệt vời để ghé thăm, tìm hiểu và khám phá.

THÔNG TIN NHANH VỀ OSHAWA
40 phút
đến khu trung 
tâm Toronto

645.862
dân số 
Vùng Durham

MÙA ĐÔNG 
Từ tháng 12 đến tháng 2
Nhiệt độ cao nhất trung bình: -4° C
Nhiệt độ thấp nhất trung bình: -13° C
Lượng mưa trung bình:
26,1 mm/tháng

MÙA XUÂN
Từ tháng 3 đến tháng 5
Nhiệt độ cao nhất trung bình: 9° C
Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 1° C
Lượng mưa trung bình:
41,2 mm/tháng

MÙA HÈ
Từ tháng 6 đến tháng 8
Nhiệt độ cao nhất trung bình: 24° C
Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 13° C
Lượng mưa trung bình:
65,9 mm/tháng

MÙA THU
Từ tháng 9 đến tháng 11
Nhiệt độ cao nhất trung bình: 13° C
Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 4° C
Lượng mưa trung bình:
72,6 mm/tháng
Nguồn: NOAA

TOP 10 CỘNG ĐỒNG
cho cư dân mới ở Canada
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KÝ TÚC XÁ
CỦA BẠN:
CÁC LỰA CHỌN
VỀ NƠI Ở

TRƯỜNG NỘI TRÚ OTONABEE  

Tự hào là ngôi trường rộng nhất của 
Trent, OC luôn đón chào sự đa dạng 
của sinh viên, nhà nghiên cứu và nhân 
viên đến với khu nhà ở nên thơ phía trên 
những dải đồi ở Bờ Đông này.

CHI PHÍ CHO TIỀN PHÒNG + GÓI ĂNT*
Phòng đơn truyền thống $11.858
Phòng đôi truyền thống $10.768
Phòng 3 giường truyền thống $9.000
Phòng Suite đơn $10.252
PHÒNG SUITE ĐÔI $9.161
 

TRƯỜNG NỘI TRÚ CHAMPLAIN 

Tại Trường nội trú Champlain, chúng ta 
tìm thấy sự cân bằng phù hợp giữa học 
thuật xuất sắc và một tinh thần nhiệt liệt, 
tự hào.

CHI PHÍ CHO TIỀN PHÒNG + GÓI ĂN*
Phòng đơn truyền thống $11.858
Phòng đôi truyền thống $10.768
Phòng 3 giường truyền thống $9.000
Phòng Suite đôi $9.161

Tòa nhà nội trú Champlain
Phòng Suite đơn cao cấp $10.363
Phòng Suite đôi cao cấp $9.271

TRƯỜNG NỘI TRÚ GZOWSKI 

Trường nội trú Gzowski được đặt
 theo tên người dẫn chương trình ưu 
tú người Canada, đồng thời là cựu 
Hiệu trưởng Danh dự của Trent, Peter 
Gzowski.

CHI PHÍ CHO TIỀN PHÒNG + GÓI ĂN*
Phòng đơn cao cấp $13.107

Tòa nhà nội trú Gzowski
Phòng Suite đơn cao cấp $10.363
Phòng Suite đôi cao cấp $9.271

TRƯỜNG NỘI TRÚ LADY EATON 

Ngôi trường trùng tên với Phu nhân 
Flora McCrea Eaton, người phụ nữ 
Canada tài giỏi và truyền cảm hứng 
đã thôi thúc chúng ta phải “Cởi mở, 
tin tưởng, học hỏi mỗi ngày và không 
ngừng làm điều đó chừng nào còn 
sống.”

CHI PHÍ CHO TIỀN PHÒNG + GÓI ĂN*
Phòng đơn truyền thống $11.858
Phòng đôi truyền thống $10.768
Phòng Suite đơn $10.252
Phòng Suite đôi $9.161

Tòa nhà nội trú LEC
Phòng Suite đơn cao cấp $10.363
Phòng Suite đôi cao cấp $9.271 

*  Lưu ý: Các chi phí được liệt kê như trên là phí ăn ở năm học 2019-2020. 
Khoản phí cho năm học 2020-2021 sẽ được cập nhật vào tháng 4 2020.

CHỌN KÝ TÚC XÁ NỘI TRÚ CỦA MÌNH
Không đơn thuần là 4 bức tường và 1 chiếc giường, ký túc xá của bạn còn là một cộng đồng thực (và ảo), một nơi thể 
hiện bản sắc. Những trải nghiệm thu được ở trường đại học sẽ còn đọng lại mãi cho đến hết cuộc đời, vì vậy chắc chắn 
bạn sẽ muốn dành chút thời gian để cân nhắc xem trường nội trú nào ở Trent phù hợp với mình. Hãy để chúng tôi chia sẻ 
thêm một chút thông tin:

TRAILL COLLEGE (HỘI TRƯỜNG 
WALLIS & NHÀ CRAWFORD)

#TraillWow!Là một trong những ngôi 
trường nội trú đầu tiên của Trent và đồng 
thời là trường nội trú duy nhất tọa lạc tại 
trung tâm Peterborough, Traill là một cộng 
đồng những “Người mở đường” tiên phong 
và sáng tạo.”

CHI PHÍ CHO TIỀN PHÒNG + GÓI ĂN*
Phòng đơn truyền thống $11.858
Phòng đôi truyền thống $10.768
Phòng 3 giường truyền thống $9.000
Phòng Suite đơn $10.252
Phòng Suite đôi $9.161

 KÝ TÚC XÁ DURHAM GTA 
TRENT UNIVERSITY

Khu ký túc xá đang trên đà phát triển của 
chúng tôi tại khu vực Toronto mở rộng là 
ngôi nhà của một cộng đồng đa dạng và 
bao hàm của các học giả nổi tiếng, những 
người đã tụ họp lại để tạo nên và tham gia 
vào một điều đó thật sự làm nên sự khác 
biệt.

Trải nghiệm tại ký túc Durham GTA của 
Trent sắp được nâng lên một tầm cao mới!

CHI PHÍ CHO TIỀN PHÒNG + GÓI ĂN* 
Phòng đơn truyền thống $1.058
Phòng đôi truyền thống $10.768

88% 
SINH VIÊN TRENT khuyên bạn 
Nên ở trong học khu vào năm đầu

GREATER TORONTO AREA

Nạp năng lượng: Ăn uống tại học khu
Nuôi dưỡng tri thức nhưng đừng bỏ đói dạ dày. Các lựa chọn ăn uống tại Trent 
sẽ khiến bạn phải thèm đến nhỏ dãi. Trong nhà ăn tại học khu, bạn có thể 
tham dự sự kiện Thứ 3 Ăn thử (Taste Tuesday) để nếm thử các món trong thực 
đơn sắp tới, Bữa ăn sạch vào ngày Thứ 6 Không chiên (No Fryday), hay ngồi 
thưởng thức bữa tối cao cấp 1 lần/tháng tại Trường nội trú Gzowski do đầu bếp 
trứ danh đã từng giành giải thưởng ngành ẩm thực của chính Trent tự tay chuẩn 
bị. Bạn cũng có thể sử dụng gói bữa ăn uống tại Ceilie, quán rượu của trường, 
tại The Seasoned Spoon, nhà hàng thuần chay cộng tác với trường, và Planet 
North, một điểm đến “hot” về đồ chay và sinh tố. Bạn muốn tìm hiểu ngoài học 
khu và khám phá các địa chỉ nhà hàng thú vị ở Peterborough? Bạn có thể sử 
dụng thẻ TrentUCard tại nhiều quán café và nhà hàng ở khu trung tâm.

Tại Trent, chúng tôi phục vụ mọi nhu cầu (và niềm đam mê) ẩm thực của bạn. 
Chúng tôi cũng thích ăn đồđịa phương. Trent Market Garden ở ngay trong học 
khu, cung cấp hàng nông sản hữu cơ tươi ngon mỗi ngày cho các nhà hàng 
trong học khu. Hãy quên chế độ ăn 100 dặm đi: tại Trent, khoảng cách chỉ là 
100 mét!

Chúng tôi cũng giao lưu, giống như bất cứ bữa ăn vui vẻ nào với bạn bè. Hãy 
thích & theo dõi Trent Food Services @TrentFood để xem trước các món hàng 
ngày, sự kiện và cuộc thi nhé. 

trentu.ca/foodservices

BẠN SẼ ĐƯỢC LỰA CHỌN 
Ở TRONG KÝ TÚC XÁ: Chọn trong số 4 trường nội trú thân thiện. Các trường 
có loại phòng đơn, đôi và ba giường kết hợp với các gói bữa ăn sao cho phù hợp 
với khẩu vị, chế độ ăn và nhu cầu của bạn nhất có thể.

Phòng và gói bữa ăn: $7.800-$12.000/năm học
trentu.ca/housing

Ở NGOÀI KÝ TÚC XÁ: Văn phòng nhà ở ngoài học khu của Trent cũng có thể 
trợ giúp bạn với các bài đăng, hỗ trợ và cung cấp thông tin ở địa phương. trentu.
ca/housing

HOMESTAY: Sống cùng một gia đình người Canada sẽ giúp bạn có được trải 
nghiệm văn hóa Canada, đồng thời tăng cường khả năng học tiếng Anh của 
bạn! Các cách bố trí linh hoạt sẽ phù hợp với cả nhu cầu và khả năng chi trả của 
bạn. canadahomestaynetwork.ca

CÓ ĐƯỢC 
MỘT VÓC 
DÁNG ĐẸP VỚI 
EXCALIBUR
Đưa trải nghiệm thể dục thể thao 
lên một tầm cao mới tại các cơ sở 
hiện đại

Khi trở thành sinh viên của Đại học Trent, 
bạn cũng sẽ tự động trở thành thành 
viên đặc biệt của nhóm Excalibur và 
Trung tâm Thể thao Trent (Trent Athletics 
Centre) hiện đại. Hãy tận dụng thẻ thành 
viên bằng cách tích cực hoạt động và tìm 
kiếm sự cân bằng về sức khỏe — những 
yếu tố cần thiết cho sự nghiệp học đường 
thành công và trọn vẹn.
trentu.ca/athletics

›  12000 sq. ft (1100 m2) phòng tập và 
khu thế hình

›  Bể chèo thuyền trong nhà tiên tiến nhất 
Bắc Mỹ

›  Sân vận động Justin Chiu, đường chạy 
và sân cỏ nhân tạo mới được cải tạo

›  Sân bóng quần thi đấu quốc tế

›  Phòng khám y tế thể thao, vật lý trị liệu 
và phục hồi chức năng ngay trong khu

›  Bể bơi trị liệu và bể bơi thi đấu dài 25m

›  2 phòng tập thể dục

›  Đường mòn đi bộ leo núi đẹp mắt

›  2 sân bóng chuyền bãi biển

›  Tường leo núi trong nhà cao 28 ft. 
(8,5m)

›  Sân cỏ tự nhiên thể thao đa năng và 
sân bóng chày mới
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SỰ HỖ TRỢ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ 
CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Khám phá điều dành cho bạn ở Trường Đại học Trent

Tại Trường Đại học Trent, học tập chỉ là một phần trong 
trải nghiệm sinh viên của bạn. Ngoài giảng đường, cộng 
đồng dân cư đa dạng mà gần gũi của Trent sẽ giúp bạn 
dễ dàng hòa nhập, gặp gỡ những người mới và tạo ảnh 
hưởng tích cực, dù ở trong hay ngoài trường.

Đại học Trent cam kết sẽ giúp đỡ bạn ở mỗi giai đoạn 
trong hành trình làm sinh viên quốc tế tại Canada. Triết lý 
lấy sinh viên làm trung tâm và sự hỗ trợ dành riêng cho cá 
nhân của chúng tôi sẽ trao cho bạn cơ hội tốt nhất để đến 
với thành công.

“Trở thành một sinh viên quốc 
tế tại Trent là một trải nghiệm

toàn diện và bổ ích, trong 
đó bạn có thể tìm thấy cộng 
đồng của mình, được chỉ dẫn 
đến mục tiêu cũng như học 
hỏi để tự giúp bản thân. Các 
dịch vụ cho sinh viên như kỹ năng và cố vấn học 
đường đã nuôi dưỡng nên văn hóa hỗ trợ để dẫn 
bạn đi theo hướng mình muốn và trao cho bạn 
công cụ để đạt được điều bạn mong mỏi.”

 ANKIT TRIPATHI, Bằng cử nhân Khoa học Môi trường & 
Quản trị Kinh doanh

Các câu lạc bộ & Nhóm
Dù là nghệ sĩ, vận động viên, nhà hoạt động, diễn viên, nhà 
văn hay lãnh đạo sinh viên, bạn đều sẽ tìm thấy cơ hội theo 
đuổi đam mê ngoài giờ học. Hãy gặp gỡ những người bạn mới 
và khám phá sở thích bằng cách gia nhập một trong gần 100 
câu lạc bộ và nhóm sinh viên tại Trent. Bạn không tìm được 
nhóm nào phù hợp với sở thích của mình? Vậy hãy tự tạo ra 
một nhóm. Tại đây, bạn có thể làm được điều đó.

Đón tại sân bay
Chúng tôi chào mừng bạn đến với thành 
phố này bằng cách bố trí xe đón từ sân 
bay về nơi bạn ở vào ngày bạn đến. Sau 
khi chấp nhận Thư mời Nhập học, bạn sẽ 
nhận được một bộ tài liệu chào mừng với 
thông tin hướng dẫn đăng ký.

Định hướng cho tân sinh viên
Từ trước khi bạn đến học khu và sau khi 
bạn đã ổn định chỗ ở, chúng tôi vẫn luôn 
đồng hành trên từng bước đi của bạn. 
Chương trình định hướng cho sinh viên 
mới của Trent được thiết kế để giúp bạn 
chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình học vấn 
mới. 

Hãy kết nối với một Đại sứ toàn cầu để 
được chuẩn bị trước trong chương trình 
Định hướng Mùa hè của chúng tôi, cũng 
đừng bỏ lỡ Tuần lễ Định hướng trước khi 
khởi động các lớp học vào tháng 9. 

Bạn sẽ bắt đầu học vào mùa đông, hè 
hay thu? Chúng tôi luôn tổ chức một loạt 
các chương trình hỗ trợ để đơn giản hóa 
quá trình bạn chuyển đến Trent học, dù 
bạn bắt đầu vào cứ thời điểm nào.
trentu.ca/orientation 
trentu.ca/durham/orientation

Tư vấn cho sinh viên quốc tế và 
grợ giúp giấy phép học tập  
Văn phòng Sinh viên quốc tế của Trent sẽ 
cung cấp cho bạn các thông tin và hướng 
dẫn về nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm 
nhập cảnh, học thuật, giấy phép lao động, 
bảo hiểm y tế, các dịch vụ của thành phố, 
chăm sóc sức khỏe và các 
vấn đề cá nhân.

Các chuyến thăm quan
Làm quen với các bạn sinh viên từ khắp 
thế giới khi khám phá quê hương mới của 
bạn thông qua những hoạt động vui vẻ và 
các chuyến đi ra ngoài được thiết kế riêng 
cho bạn.

Văn phòng Sinh 
viên quốc tế của 
Trent
Đây là địa chỉ không thể bỏ qua – Văn 
phòng Sinh viên quốc tế là gia đình thứ 
hai của bạn! Hãy tham gia cùng chúng 
tôi giữa các tiết học hoặc buổi tối, để 
nhâm nhi tách cà phê, thăm hỏi bạn bè 
hay góp mặt ở 1 trong các sự kiện đặc 
biệt của chúng tôi, chẳng hạn như các 
buổi tối Global Hubs.
trentu.ca/international

Các dịch vụ và tài nguyên khác mà bạn 
có thể tận dụng:

Tư vấn việc học tập: 
trentu.ca/advising 
Kỹ năng học tập: 
trentu.ca/academicskills 
Careerspace: trentu.ca/careerspace 
Dịch vụ tư vấn: 
trentu.ca/counselling 
Dịch vụ y tế: 
trentu.ca/healthservices 
Chương trình phục hồi: 
trentu.ca/rebound 
Dịch vụ hỗ trợ sinh viên: 
trentu.ca/sas

Chương trình Bảo hiểm y tế 
trường của Đại học
Khi đến học hay làm việc tại một trường 
đại học ở Ontario, bạn phải có bảo 
hiểm để trang trải chi phí dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe và điều trị y tế. Chương 
trình Bảo hiểm y tế trường của Đại học 
(UHIP) là một chương trình Bảo hiểm 
y tế bắt buộc cho tất cả những người 
nước ngoài không phải là cư dân đang 
học tập hoặc làm việc tại một trường 
đại học hoặc cao đẳng liên kết tham gia 
chương trình tại Ontario. 

UHIP được áp dụng cho: sinh viên quốc 
tế học tập tại Ontario, lao động nước 
ngoài làm việc tại Ontario, những người 
không có Chương trình Bảo hiểm y tế 
trường của Ontario (OHIP), thành viên 
trong gia đình của các sinh viên và 
người lao động quốc tế không đủ 
điều kiện nhận OHIP, người lao động 
Canada hoặc cá nhân khác đáp ứng 
thời gian chờ OHIP, khách thăm ngắn 
hạn có liên quan đến một trường đại 
học tham gia chương trình.

UHIP sẽ cung cấp bảo hiểm cho các 
dịch vụ, điều trị y tế cơ bản mà bạn 
hoặc người phụ thuộc đủ điều kiện của 
bạn có thể cần để duy trì sức khỏe khi 
sinh sống tại Canada.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về 
UHIP tại uhip.ca
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HỌC SAU ĐẠI HỌC: 
CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

Bằng Sau đại học –
Nghiên cứu/Luận văn
•   Nhân loại học, Bằng M.A.
• Phương pháp định lượng và Mô hình hóa ứng 

dụng, Bằng M.A. hoặc M.Sc.
• Quan trắc và Đánh giá môi trường sinh học, 

Bằng M.Sc.
• Canada học và Nghiên cứu bản dịa, Bằng M.A.
• Canada học, Bằng Ph.D.
• Nghiên cứu văn hóa, Bằng M.A., Ph.D.
• Nghiên cứu giáo dục, Bằng M.Ed.
• Tiếng Anh (Văn bản đại chúng), bằng M.A.
• Khoa học đời sống và môi trường, Bằng M.Sc., 

Ph.D.
• Lịch sử, Bằng M.A.
• Nghiên cứu bản địa, Bằng Ph.D.
• Khoa học Vật liệu, Bằng M.Sc., Ph.D.
• Tâm lý học, Bằng M.Sc.
• Nghiên cứu tính bền vững, Bằng M.A.

Bằng Sau đại học –
Khóa học Chuyên môn
•    Phương pháp định lượng và Mô hình hóa ứng 

dụng, Bằng M.Sc. – Phân tích dữ liệu lớn
• Phương pháp định lượng và Mô hình hóa ứng 

dụng, Bằng M.Sc. – Phân tích tài chính
• Quan trắc và Đánh giá môi trường sinh học, 

Bằng M.BEMA
• Nghiên cứu giáo dục, Bằng M.Ed.
• Khoa học pháp y, Bằng M.Sc.FS
• Phân tích hóa chất bằng dụng cụ, Bằng M.ICA
• Quản trị, Bằng M.Mgt

Để biết thêm thông tin, truy cập
trentu.ca/graduatestudies

Chuẩn bị cho nghề nghiệp chuyên môn về quản trị và lãnh 
đạo tổ chức.

Chương trình thạc sĩ chuyên môn này sẽ đem lại cho bạn lợi thế cạnh tranh 
trong thị trường việc làm với nền tảng kiến thức trong một loạt các môn kinh 
doanh và quản trị, từ kế toán đế tài chính doanh nghiệp, tiếp thị đến quản trị 
chiến lược. Được phát triển để đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng ngày 
nay, bạn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để đảm nhận vị trí lãnh đạo trong bộ máy 
quản lý tại Canada hay các nước khác.

Chương trình theo khóa, toàn thời gian, kéo dài 16 tháng do Trường Kinh 
doanh tại Durham, Trent University, Khu vực Greater Toronto, tổ chức giảng 
dạy. Việc nhập học chương trình Thạc sĩ Quản lý có tính cạnh tranh cao và 
chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của các sinh viên đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu 
tối thiểu. Chương trình sẽ được tổ chức trong bốn học kỳ và sẽ tạo một cơ hội 
kết hợp học và làm.

› Áp dụng lý thuyết vào thực tiễn cùng Dự án Kết hợp học tập tại nơi làm 
việc, với tối thiểu 160 giờ làm và một báo cáo cảm nhận dài 10 trang.

› Học với các sinh viên tuyển chọn tham gia chương trình trên khắp Canada 
và thế giới.

 

BẰNG SAU ĐẠI HỌC – ĐƯỢC GIẢNG 
DẠY

THẠC SĨ QUẢN LÝ 
(CHỈ ÁP DỤNG CHO HỌC KHU DURHAM GTA)
BẰNG M.MGT.

“Với bất kỳ sinh viên tiềm năng nào sau đại học, tôi đều 
khuyên học Đại học Trent! Trent đã tạo cho tôi những 
điều kiện lý tưởng để theo đuổi tấm bằng Thạc sĩ Lịch 
sử. Xuyên suốt quá trình học, tôi biết các giáo sư đã tận 
tâm chỉ bảo cho người học là tôi, đồng thời cảm thấy họ 
đã dồn tâm huyết cá nhân cho thành công của tôi. Cuối 
cùng, chương trình hỗ trợ tài chính hào phóng của Trent 
cho tất cả các sinh viên sau đại học đồng nghĩa với việc 
tôi có thể tập trung vào nghiên cứu của mình, trong khi 
vẫn thu được kinh nghiệm quý báu với vai trò giảng viên 
của khóa học.”

 
 CHRIS EVELYN, M.A. Lịch sử, B.A. Lịch sử và Kinh Tế 
chính trị quốc tế (Bằng Danh dự)

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN
Thâm nhập sâu vào lĩnh vực khoa học dữ liệu đang phát triển nhanh 
chóng này.

Trent là một trong những trường đại học đầu tiên ở Canada nỗ lực đào tạo 
những gì còn thiếu cho những người hành nghề khoa học dữ liệu. Chỉ tại 
đây, bạn sẽ được chuẩn bị những công cụ và kỹ năng cần thiết để áp dụng 
trong công việc và phân tích những bộ dữ liệu ngày một phức tạp hiện nay 
trong mọi lĩnh vực cũng như thế giới kinh doanh. Bạn có thể hoàn thành 
chương trình chuyên môn này trong 16 tháng và chương trình này nhấn 
mạnh vào các kỹ năng thực tiễn trong trực quan hóa, khai thác dữ liệu, các 
phương pháp tiếp cận dựa trên đám mây và kỹ năng lập trình song song. 
Hãy chuẩn bị cho những nghề nghiệp như giám đốc dữ liệu, nhà khoa học 
dữ liệu, kiến trúc sư giải pháp dữ liệu, quản lý kinh doanh và chuyên viên 
phân tích kinh doanh.

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Hãy sẵn sàng cho sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính. 

Tập trung vào lý thuyết và phương pháp phân tích tài chính để chuẩn bị cho 
sự nghiệp về phân tích vốn chủ sở hữu, dự báo tài chính, ngân hàng đầu tư, 
ngân hàng thương mại, kế hoạch doanh nghiệp, quản lý danh mục đầu tư, 
quản lý quỹ trợ cấp và các cơ hội khác trong lĩnh vực tài chính. Bạn có thể 
hoàn thành chương trình chuyên môn này chỉ trong 12 tháng, và chương 
trình sẽ bao gồm nghiên cứu chuyên sâu về toán tài chính, quản lý rủi ro và 
danh mục đầu tư, lập trình tuyến tính, toán kinh tế tài chính, các phân tích số 
học và quản trị tài chính.

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VÀ MÔ 
HÌNH HÓA ỨNG DỤNG, 
BẰNG M.A. HOẶC M.SC.

CÁC KHOẢN TÀI TRỢ
Tại Trent, tất cả các sinh viên sau đại học đủ điều 
kiện trong một chương trình dựa trên nghiên cứu/luận 
văn đều được nhận một khoản tài trợ cạnh tranh để 
hỗ trợ quá trình học tập lấy bằng M.A., M.Sc. hoặc 
Ph.D. của họ. 

Để biết thêm thông tin về các loại phí, tài trợ và 
phần thưởng, truy cập trentu.ca/graduatestudies/
experience/tuition-awards-funding

CÁCH NỘP ĐƠN?
Hoàn thành hồ sơ đăng ký trực tuyến tại địa 
ouac.on.ca/apply/trentgrad/en_CA/user/
login

Đóng phí nộp đơn

Gửi các giấy tờ yêu cầu
trentu.ca/graduatestudies/how-apply

Hạn chót nộp đơn: 
Ngày 1/2 để bắt đầu học vào ngày 1/9

* Các chương trình giới hạn sẽ có thêm ngày bắt đầu  

trentu.ca/graduatestudies/experience/how-apply.  

YÊU CẦU VỀ TIẾNG ANH
• IELTS (Academic): tổng điểm 6.5, mỗi kỹ năng 

tối thiểu 6.0
• TOEFL: tổng điểm 93, điểm kỹ năng nói và viết 

tối thiểu là 22
• Hoàn tất thành công chương trình Trent-ESL Dự 

bị Đại học trước khi bắt đầu Học Sau đại học

Để biết thông tin về Chương trình Trent-ESL, xin vui lòng 
tham khảo trang 12-13.

Bằng Tốt nghiệp
•   Quan trắc & Đánh giá môi trường 

sinh học, Bằng G.Dip
• Lãnh đạo giáo dục và cộng đồng, 

Bằng G.Dip
• Phân tích hóa chất Bằng dụng cụ, 

Bằng G.Dip
• Điều dưỡng cho người nghiện & 

sức khỏe Tâm thần, Bằng G.Dip

trentu.ca/graduatestudies
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HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM 
& THỰC NGHIỆM

Trong môi trường làm việc đầy tính cạnh tranh ngày nay, nhà tuyển 
dụng thường tìm kiếm những ứng viên tốt nghiệp đại học nhưng 
phải có kinh nghiệm. Đó là lý do vì sao tại Trent, chúng tôi luôn bảo 
đảm để mỗi sinh viên đều có những trải nghiệm học tập mang tính 
thực nghiệm, có ý nghĩa, có mục đích và được ghi lại. Điều này sẽ 
góp phần vào thành công của bạn khi tham gia lực lượng lao động.

Hãy tận dụng tốt các kiến thức và kỹ năng bạn thu được trong lớp 
học, thông qua nhiều cơ hội học tập thực hành, các dự án nghiên 
cứu, trải nghiệm học tập quốc tế, các chương trình thực nghiệm và 
thực tập của Trent. Hãy làm giàu hồ sơ xin việc và đưa ra những 
quyết định sáng suốt hơn về hướng đi cho sự nghiệp học 
sau đại học của bạn.

CƠ HỘI NGHIÊN CỨU 
SAU ĐẠI HỌC CHƯA TỪNG CÓ
Hãy thử tưởng tượng bạn có thể thực hiện các nghiên cứu thực hành 
với những giáo sư và nhà nghiên cứu hàng đầu ngay cả khi mới chỉ 
là sinh viên đại học. Đây là điều chỉ có ở Trent. Thực hiện nghiên 
cứu hiện trường tại một trong 12 khu bảo tồn thiên nhiên ngay trong 
học khu; quét bụi trên văn tự trung cổ cùng giáo sư; đồng hành cùng 
giáo sư Khảo cổ học trong một buổi đào bới tại Belize; hay làm 
việc với trang thiết bị kiểm định nước hàng đầu thế giới tại Trung tâm 
Chất lượng Nước của chúng tôi. Sinh viên của chúng tôi sẽ tích lũy 
được những kỹ năng và kinh nghiệm vô giá để chuẩn bị học sau đại 
học và hơn thế nữa.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CỘNG ĐỒNG TRENT
Thông qua Trung tâm Nghiên cứu Cộng đồng Trent (TCRC), sinh 
viên đảm nhận các dự án nghiên cứu được giám sát với các tổ 
chức chính phủ và phi lợi nhuận, nhằm lấy tín chỉ và kinh nghiệm 
trong quá trình làm việc, đồng thời phục vụ cho lợi ích cộng đồng. 
Hoạt động này cũng giống như chương trình thực nghiệm, nhưng 
tốt hơn.

trentcentre.ca

TRẢI NGHIỆM VIỆC LÀM TOÀN CẦU
Sinh viên của Trent sẽ kết hợp việc học có trải nghiệm quốc tế 
vào các chương trình cấp bằng thông qua các vị trí làm việc trong 
lĩnh vực, dự án nghiên cứu, chương trình ngôn ngữ chuyên sâu và 
thực tập. Các sinh viên của Trent từng kinh doanh tại Hồng Kông, 
hỗ trợ chăm sóc y tế tại Honduras, khai quật tàn tích ở Belize, dạy 
học ở Anh và nghiên cứu sinh vật biển tại Đài Loan. 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TẠI HỌC KHU
Ngay tại học khu, bạn cũng có những cơ hội tuyệt vời để tích lũy 
kinh nghiệm làm việc quý báu. Thông qua ban việc làm sinh viên, 
các sinh viên có thể tìm việc phù hợp với sở thích và thời gian biểu 
của mình. 

TRENT ĐƯỢC CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG ƯA CHUỘNG Sinh viên tốt nghiệp từ Trent đang làm việc tại 
các công ty sau trên khắp thế giới: 

TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN: PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỰC HÀNH

Để biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia sự 
kiện, truy cập trentu.ca/discover 

CÙNG THAM GIA NGÀY 
KHÁM PHÁ 
SỰ KIỆN THAM QUAN 
MÙA THU (FALL OPEN 
HOUSE)
HỌC KHU DURHAM GTA
Thứ Bảy, ngày 2/11/2019

HỌC KHU PETERBOROUGH
Thứ Sáu, ngày 8/11/2019

SỰ KIỆN THAM QUAN 
THÁNG 3 (MARCH OPEN 
HOUSE)
HỌC KHU DURHAM GTA
Thứ Bảy, ngày 14/3/2020

HỌC KHU PETERBOROUGH
Thứ Bảy, ngày 20/3/2020

TOURSPLUS
Hãy trải nghiệm chuyến tham quan học khu theo hướng khoa học 
hoặc xã hội, kéo dài nửa ngày, gồm một bài giảng quy mô nhỏ và 
phiên cung cấp thông tin.

HỌC KHU PETERBOROUGH
Thứ Bảy, ngày 30/11/2019
Thứ Bảy, ngày 1/2/2020 
Thứ Bảy, ngày 9/5/2020

THAM QUAN
Tham quan học khu là cách thức tuyệt vời để quan sát trường và 
thường kéo dài 1,5 giờ. Chuyến tham quan học khu Peterborough và 
Durham GTA được tổ chức hàng ngày, 6 ngày/tuần! Đặt chuyến tham 
quan ngay hôm nay: trentu.ca/tours 

Bạn không biết đường đến học khu? Hãy tham khảo bản đồ tương tác 
của chúng tôi trentu.ca/map

HỌC KHU DURHAM GTA
Thứ Bảy, ngày 15/11/2019
Thứ Bảy, ngày 14/2/2020
Thứ Bảy, ngày 3/4/2020 

THỰC TẬP, VIỆC LÀM, THỰC HÀNH, THỰC NGHIỆM
Từ chuyên ngành Công tác xã hội đến Khoa học pháp 
y, Giáo dục đến Điều dưỡng, Khoa học sức khỏe đến 
Tâm lý học, sinh viên của Trent ở gần như ở mọi chương 
trình đều có thể lấy được tín chỉ trong nhiều môi trường 
học tập thực hành đa dạng ở khắp Ontario và những nơi 
khác.

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH
Các cơ hội thực tập được đưa vào trong chương trình 
Cử nhân Quản trị kinh doanh (B.B.A.) và có mặt trong 
nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau tại Vùng Greater 
Peterborough và Durham, dành cho các sinh viên đăng 
ký vào nhiều chương trình tại Trent.

THỰC TẬP NGÀNH Y KHOA
Chương trình Thực tập ngành Y khoa và Việc làm 
chuyên ngành Khoa học đời sống sẽ trao cho các sinh 
viên quan tâm đến khoa học sức khỏe/đời sống cơ hội 
tốt nhất để chuẩn bị cho nghề nghiệp trong lĩnh vực 
nghiên cứu y tế hoặc sức khỏe ứng dụng, giảng dạy và 
làm việc ở các trường y.

CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM NGÀNH HỆ THỐNG 
MÁY TÍNH
Lựa chọn thực nghiệm mới và đầy cạnh tranh này sẽ 
trao cho các sinh viên Khoa học máy tính cơ hội thu 
được kinh nghiệm thực hành vô giá trong lĩnh vực này, 
qua ba kỳ làm việc hưởng lương.

CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH 
SINH HỌC BẢO TỒN 
Làm việc bên cạnh các chuyên gia tại Bộ Tài nguyên 
Thiên nhiên và Lâm nghiệp, Parks Canada và Sở thú 
Metro Toronto (và nhiều nơi khác) và tích lũy những kiến 
thức, kỹ năng tạo thuận lợi cho sự nghiệp để giúp bảo vệ 
các sinh vật cần thiết nhất cho sự sống của trái đất cũng 
như sinh vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ tuyệt 
chủng.

CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ 
LỢI THẾ CỦA TRENT

Chúng tôi muốn giải đáp các thắc mắc của bạn 
vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn. Tham 
gia các hội thảo trực tuyến về Lợi thế của Trent 
xuyên suốt cả năm, bao quát mọi vấn đề bạn cần 
biết về các chương trình học tập, học bổng, v.v... 
Hãy đăng ký tham dự sự kiện hội thảo trực tuyến và 
chuẩn bị sẵn câu hỏi! Tham khảo lịch hội thảo trực 
tuyến 2019-2020 sắp tới của chúng tôi tại 
trentu.ca/webinar
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 JUAN URZUA 
 từ Mexico

“Tôi chọn Trent vì trường luôn 
giành tặng những học bổng tốt 
nhất cho sinh viên quốc tế. Là sinh 
viên chuyển tiếp từ một trường 
đại học ở Mỹ, tôi vốn khó mà đủ 
tiêu chuẩn được nhận học bổng ở 
Canada. May thay, đó cũng là lúc 
tôi phát hiện ra Học bổng Công 
dân Toàn cầu của Trent, nó đã 
cho phép tôi quay lại trường học.”

 

 ANGELETT VACA (BETSY) 
 từ Ecuador 

“Tôi đã phải lòng với cộng đồng 
Trent International mất rồi. Các 
giáo sư tôi từng có đều quan tâm 
đến tương lai của sinh viên và 
đảm bảo tất cả chúng tôi đều nhất 
trí cao độ. Trent quan tâm sâu sắc 
đến sức khỏe thể chất và tinh thần 
của sinh viên, và điều đó thực 
khiến tôi cảm thấy an toàn hơn 
nhiều, cũng như thật may mắn khi 
theo học trường này.” 

 JARROD WILLIAMS 
 từ Bahamas

“Mối quan hệ của tôi với các giáo 
sư còn trên cả tuyệt vời. Họ lôi 
cuốn, có tổ chức, hiểu biết, luôn 
giúp đỡ và sẵn lòng đảm bảo cho 
sinh viên tận dụng tối đa quãng 
thời gian trên lớp. Với các giáo sư 
của tôi, khi tôi có nhu cầu cá nhân 
thì không có gì là quá khó khăn. 
Nếu không hiểu về công việc, tôi 
nhận được email rất nhanh, cũng 
như các buổi hội thảo hỗ trợ cho 
kiến thức chuyên ngành của tôi 
cùng phản hồi tích cực.”

 MAGDALENE KARIKARI 
 từ Ghana

“Tôi chọn Trent vì lúc đó tôi đang 
tìm một trường đại học tập trung 
vào sự khỏe mạnh về thể chất và 
tinh thần của sinh viên. Tôi có thể 
khẳng định rằng mình đã tìm thấy 
đặc điểm rõ rệt này tại Trent.”

 

GẶP GỠ SINH VIÊN 
TỪ KHẮP 
THẾ GIỚI

 MINA DEMIRCAN 
 từ Đức

“Tôi vẫn luôn bị đất nước 
Canada thu hút, và tôi chọn Đại 
học Trent vì trường nằm giữa 
thiên nhiên nhưng vẫn gần các 
thành phố lớn.”

 

  

 KAVYA CHANDRA 
 từ Ấn Độ

“Là sinh viên quốc tế đến từ Ấn 
Độ, với tôi, ý tưởng coi một nơi 
như Trent là nhà trong bốn năm 
tới thực sự là có đôi chút choáng 
ngợp. Ý nghĩ sẽ góp mặt trong dàn 
nhạc đồ sộ này, nơi tất cả chúng 
tôi cùng tạo nên bản giao hưởng 
ấn tượng nhất này – thật quá tuyệt 
vời.”

 

 SIMON JIA 
 từ Trung Quốc

“Trent là một trong những trường 
Đại học đẹp nhất ở Canada. Tôi 
đặc biệt yêu thích bầu không 
khí đa văn hóa tại Trent. Tôi đã 
có những người bạn tốt từ nhiều 
quốc gia, và hiểu sâu sắc về toàn 
cầu hóa và các nền văn hóa khác 
nhau. Quả thực, đó là một trải 
nghiệm thú vị và ấn tượng.”

 ADELYNN CHONG 
 từ Malaysia

“Tôi vẫn luôn yêu thích cả khoa 
học pháp y và tâm trí con người. 
Khi thử lựa chọn nên học gì tại 
trường đại học, tôi phân vân giữa 
2 lĩnh vực này, nhưng thật may 
mắn, Trent có cả chuyên ngành 
Khoa học Pháp y và Tâm lý học, 
đồng thời có thể kết hợp lại thành 
chương trình song ngành. Đó là 
lúc tôi nhận ra Trent là dành cho 
mình.”

Hãy lắng nghe các bạn sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường chia sẻ về 
cuộc sống tại học khu, những cơ hội học tập và lý do họ lựa chọn Đại học Trent. 

Khám phá thêm các câu chuyện #FacesofTrentU (Gương mặt TrentU) tại 
trentu.ca/news

Trent

Hơn 700 SINH VIÊN 
QUỐC TẾ từ hơn 70 quốc gia

Hơn 10 HIỆP HỘI & NHÓM  
dành cho sinh viên quốc tế từ mỗi châu lục và 
vùng lớn

Alex Cheng,  
Kinh tế học

CHỨNG NHẬN SINH 
VIÊN TRENT

THỎA MÃN SỰ HIẾU KỲ: DU HỌC 
Trent tổ chức một số chương trình du học để bạn lựa chọn. 
Mỗi chương trình đều cho bạn một cơ hội độc đáo nhằm làm 
giàu học vấn thông qua khám phá một vùng đất mới trên 
thế giới. Kết hợp hợp lý 1 học kỳ hoặc 1 năm du học vào trải 
nghiệm học tập tại trường đại học thông qua chương trình trao 
đổi chính thức với hơn 50 trường đại học đối tác. Thế giới là 
của bạn và là để cho bạn khám phá và tìm hiểu.
trentu.ca/studyabroad



ĐỊA CHỈ GỬI THƯ
Trent International
1600 West Bank Drive
Peterborough, Ontario
Canada  K9L 0G2 Phiên bản tài liệu này dành cho người khuyết tật được cung cấp khi có yêu cầu tại

trentu.ca/accessible

DUY TRÌ KẾT NỐI
Các nhân viên và giảng viên của Trent nổi tiếng với sự gắn bó 
và hữu ích cho mọi sinh viên. Chúng tôi rất mong được kết nối 
và giải đáp các thắc mắc của bạn về Đại học Trent, chương 
trình Tiếng Anh của chúng tôi cũng như cuộc sống tại Canada. 

705.748.1314
international@trentu.ca
trentu.ca/international
TrentUInternational
TrentUInternational

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

官方微信号：

HOA KỲ

HỒ ONTARIO

ONTARIO, CANADA
VỊNH 

GEORGIAN

PETERBOROUGH

Toronto
TẠI OSHAWA

Thác Niagara

HỒ ERIE

Ottawa

PETERBOROUGH

Ottawa

Toronto
TẠI OSHAWA

Đường đến học khu và bản 
đồ học khu Peterborough và 
Durham GTA: 
trentu.ca/howtofindus

TÌM KIẾM 
ĐỊA CHỈ CỦA 
CHÚNG TÔI Montreal

GTA

HỌC KHU DURHAM GTA
40 phút đến Ga Union ở khu trung tâm Toronto
Nằm ngay tại GTA, cách Đường cao tốc 401 và Ga Oshawa chỉ 
vài phút

HỌC KHU PETERBOROUGH
90 phút đến khu trung tâm Toronto
1.400 mẫu Anh (5,7km2); 30 km đường mòn đi bộ leo núi
12 chuyến xe buýt chạy từ học khu đến GTA mỗi ngày
Đường cao tốc 407 nối dài sắp khánh thành (khiến GTA đã gần 
nay lại càng thêm gần)

Đến Thành phố 
New York và

Thủ đô 
Washington 


